Verzoek
Verzoek aan de Procedurevergadering van
gedeputeerde Pauli tot het houden van een
themabijeenkomst over `Statenvoorstel
Digitalisering, sluiting Breedbandfonds,
Strategische Verkenning Brabant Digitaliseert`
ten behoeve van Procedurevergadering d.d. 14
mei 2018
Behandeladvies
 Instemmen met het verzoek tot het houden van een
themabijeenkomst met een oordeelsvormend karakter
 Doel van de bijeenkomst is om PS een oordeel te laten
vormen over de strategische verkenning Brabant
Digitaliseert en het statenvoorstel Digitalisering. Tevens
zijn PS tijdens de bijeenkomst in de gelegenheid om
eventuele wensen of bedenkingen kenbaar te maken
over het voorgenomen besluit van GS om het
Breedbandfonds Brabant te beëindigen
 De themabijeenkomst, afhankelijk van de ruimte op
Statendag voor de zomer te agenderen, op de
Statendag van 1 juni 2018
 De bijeenkomst maximaal 90 minuten laten duren
 De digitale tafel geen deel uit laten maken van de
oordeelsvormende themabijeenkomst. Er wordt aan de
woordvoerders voor en na de bijeenkomst de
mogelijkheid geboden om de digitale tafel te bekijken
 Over de definitieve invulling van de themabijeenkomst
overleg laten plaatsvinden tussen de griffie en
Gedeputeerde Pauli
 In deze themabijeenkomst in gesprek gaan met
BrabantAdvies
Noot:
De fractie van PVV merkt op dat zij wel de
themabijeenkomst steunen maar met de volgende
kanttekeningen: een bijeenkomst van 90 minuten is wat
hen betreft niet voldoende. Dit zou 120 minuten moeten
zijn. De digitale tafel dient te worden betrokken bij de
bijeenkomst. Het gesprek met BrabantAdvies zou in een
informerende bijeenkomst voorafgaand aan deze
themabijeenkomst moeten plaatsvinden. De bijeenkomst
zou oordeelsvormend en informatief van aard moeten
zijn. Over het Breedbandfonds zou een separate
bijeenkomst moeten plaatsvinden. Daarnaast vraagt de
fractie van de PVV waarom besluitvorming voor de zomer
dient plaats te vinden.

VVD, Lokaal Brabant, 50PLUS, PvdA, D66, ChristenUnieSGP, CDA, GroenLinks en SP zijn voor het betrekken van
BrabantAdvies bij deze themabijeenkomst.
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