Agenda woordvoerdersoverleg thema Samenleving 29 juni 2018
Opening en mededelingen
1. Bespreekpunten
A. Doorkijk
Lange termijn planning GS, met een concrete blik op de komende zes maanden

B. Door fracties en Gedeputeerde Staten (GS) aangedragen bespreekpunten
Onderwerp
Regiovisie cultuur

Z

Aanvrager(s)

Korte motivatie
achtergrond

Gedeputeerde

Gedeputeerde Swinkels:

Swinkels/GroenLinks

bespreken van de regiovisie
cultuur die wordt opgesteld
(proces en mogelijk ook
inhoud) en hoe dit zich
verhoudt met de nieuwe
kunstenplanperiode.
GroenLinks: bespreken hoe de
samenwerking met de (nieuwe
colleges en gemeenteraden) B5
en de Provincie inzake het
samen investeren in Cultuur in
Brabant er nu voor staat.
Daarnaast vraagt GroenLinks
mede naar aanleiding van de
bijeenkomst op 28 februari
over de cultuurvisie een beeld
over de richting die nu wordt
gevolgd voor de gezamenlijke
cultuurvisie op basis waarvan
er verdere gesprekken met het
rijk worden gevoerd.
GroenLinks vraagt of er al
gesprekken zijn geweest met
het ministerie en het Fonds
Podiumkunsten over de in
Brabant in gezette lijn en wat
dit voor Brabant zal opleveren
tav van de volgende
kunstenplanperiode.

Sociale veerkracht

CDA

CDA wil een beeld krijgen
over wanneer GS zeggen
aangehaakt te zijn bij een
bepaald initiatief; wat daar de
criteria voor zijn; wat de

provincie dan toevoegt en of
de initiatieven zelf tevreden zijn
met de rol van de provincie?
Erfgoed

D66

In de vorige periode werden
investeringen voorgelegd aan
Provinciale Staten waarmee per
project een discussie werd
gevoerd over opzet en
reikwijdte van het project en
toetsing aan de uitgangspunten,
is in deze periode
besluitvorming tot 5 mln euro
gemandateerd aan GS.
Daardoor zijn projecten
nauwelijks bediscussieerd. D66
constateert dat er steeds vaker
wordt geïnvesteerd in vastgoed
dat geen monumentale status
heeft. D66 vraagt aan de
gedeputeerde onder meer aan
te geven of er ook door de
provincie wordt geparticipeerd
in erfgoed als het geen
(Rijks)monumenten betreft en
hoe de gedeputeerde aankijkt
aan tegen de budgetuitputting
tot dit moment in relatie tot het
vervullen van de opgaves mbt
erfgoed met het beschikbaar
gestelde geld. Daarnaast wordt
D66 in dit kader graag
bijgepraat over CHV complex.

Provinciaal beleid

PVV

toelaten kunst met als

PVV wil met de gedeputeerde
in gesprek over het

voorbeeld Cacaofabriek

kunsttoelatingsbeleid in zijn
algemeenheid en van de
Cacaofabriek in het bijzonder.
En hoe dit past in het
Cultuurbeleid en toekomstvisie
van Brabant. En welke
afspraken zijn er op dit
onderwerp binnen de B5. Dit
naar aanleiding van een
kunstwerk dat onlangs door de
Cacaofabriek niet tentoon werd
gesteld.

Voedselbank

CDA

Bespreken van de status van de
financiële steun die voor de

voedselbonk in 201 6 is
geregeld.
Arrangeur

GroenLinks

Bespreken van de vordering

philharmonische

van de activiteiten van de

muziekvoorziening

Arrangeur voor de
philharmonische muziek en
wanneer de eerste opbrengsten
zijn te verwachten.

Inzichten en opbrengsten
wandeltocht

GroenLinks

Bespreken welke inzichten en
andere opbrengsten de

Zuidwaterlinie

wandeltocht langs de nieuwe
Zuidwaterlinie de
gedeputeerde opleveren. En
wat het uiteindelijke doel van
de wandeltocht is.

Sport & gezondheid

D66

Bespreken hoe er vanuit de
Sportagenda 2016-2019 wordt
aangehaakt bij het thema
Gezondheid. Met als
voorbeeld Het Gezond Dorp
Project in Leende
(gezonddorp.nl). Het Gezond
Dorp Project legt naar mening
van D66 (terecht) de nadruk op
voeding én op beweging om
de inwoners gezonder en fitter
te krijgen.

C. Doorkijk
Stand van zaken aangenomen moties en toezeggingen

2. Wat verder ter tafel komt
3. Sluiting

Lange Termijn Planning (versie 20-06-2018)
Procedurevergadering 01-07-2018
Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleid/P&C-cyclus

Type document

Dossier

Swinkels

Samenleving

Uitvoering/voortgang

Statenmededeling

Nominatie Nieuwe Hollandse Waterlinie UNESCO

Dossier

Uiterste
besluitv.
datum

Reden van
wijziging

Uiterste
besluitv.
datum

Reden van
wijziging

Uiterste
besluitv.
datum

Reden van
wijziging

Uiterste
besluitv.
datum

Reden van
wijziging

Uiterste
besluitv.
datum

Reden van
wijziging

Procedurevergadering 02-07-2018
Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleid/P&C-cydus

Type document

Swinkels

Samenleving

Uitvoering/voortgang

Statenmededeling

harmoniseren planologische bescherming Nieuwe Hollandse Waterlinie

Swinkels

Samenleving

Uitvoering/voortgang

Statenmededeling

Herstel gracht Oud-Herlaer te Sint Michielsgestel

Swinkels

Samenleving

Evaluatie

Statenmededeling

Evaluatie programma Versterken Sociale Veerkracht (217a PW)

Procedurevergadering 03-09-2018
Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleid/P&C-cydus

Type document

Dossier

Swinkels

Samenleving

Uitvoering/voortgang

Statenmededeling

uitvoeringsagenda 2019 programma sociale veerkracht

Procedurevergadering 01-10-2018
Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleid/P&C-cydus

Type document

Dossier

Swinkels

Samenleving

Evaluatie

Statenmededeling

Evaluatie Sportagenda 2016-2019

Swinkels

Samenleving

Evaluatie

Statenvoorstel

Evaluatie beleidskader erfgoed 2016-2020

Moment Beleid/P&C-cyclus

Type document

Dossier

Procedurevergadering 03-12-2018
Portefeuillehouder

Thema

Swinkels

Samenleving

Evaluatie

Statenmededeling

Evaluatie cultuuragenda voor Brabant 2020

Swinkels

Samenleving

Evaluatie

Statenmededeling

evaluatie sportagenda 2016-2019

Procedurevergadering 01-01-2019
Portefeuillehouder

Thema

Moment Beleid/P&C-cyclus

Type document

Dossier

Swinkels

Samenleving

Evaluatie

Statenmededeling

beleidsevaluatie ex art 217 PW voor Sociale Veerkracht

besluitv.
datum

Provincie Noord-Brabant

Stand van zaken moties en toezeggingen per 20 juni 2018
Overzicht van 26-3-2015 tot 31-12-2099
Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie Z toezegging

Stand van Zaken

4265930

Themabijeenkomst
Samenleving
13-10-2017

H.AJ.M.
Swinkels

Net na de zomer van 2018 ontvangen Provinciale Staten een
voortgangsrapportage met de gevraagde informatie.

4277124

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

H.AJ.M.
Swinkels

4277303

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

H.AJ.M.
Swinkels

Halverwege volgend jaar kunnen we een schets
geven hoe we weer nieuwe instrumenten hebben
ontdekt, hoe we die uit ontwikkelen, hoe dit
terugslaat voor een deel in de provinciale
organisatie, dan wel hoe andere maatschappelijke
organisaties en partijen daar een rol in willen
pakken
Motie M38a - Statenvoorstel 66/17
BNoord-Brabant Regenboogprovincie: Roepen
Gedeputeerde Staten op om In haar staand beleid
de oproep van PS (Regenboogprovincie) in te
weven.
Motie M66 - Statenvoorstel 66/17 Gedenkteken
omgekomen PS-leden WOII: Verzoeken GS: om de
mogelijkheden te bekijken om voor 2019, het jaar
waarin het 75 jaar geleden zal zijn dat onze
provincie is bevrijd, het provinciehuis te voorzien
van een permanent gedenkteken voor de
Statenleden die in de oorlog door toedoen van de
bezetter het leven lieten.

Wordt uitgewerkt en afgestemd op Brabantse
regenbooggemeenten (B5 en Oss).

Samen met Stichting Crossroads 40-45 (bestaande uit
Oorlogsmuseum Overloon, Nationaal Monument Kamp Vught,
Generaal Maczek Museum Breda, Museum Bevrijdende Vleugels
Best, Stichting 18 september Eindhoven, Stichting Herdenking
Brabantse Wal, Erfgoed Brabant en VisitBrabant) en diverse
Brabantse gemeenten werken we toe naar de herdenkingsjaren
2019 en 2020. Crossroads Brabant 40|45 geeft een extra
dimensie en verdiepingsslag aan herdenken en herinneren: mensen
van nu raken met de verhalen van toen. Levensveranderende
persoonlijke verhalen in de schaduw van de wereldgeschiedenis.
Een selectie van (persoonlijke) verhalen die (inter)nationaal
aanspreken, die de historische canon van WOII in Noord-Brabant
in de volle breedte tastbaar maken, die verbonden zijn met
plaatsen in de provincie en soms zelfs met plekken buiten Brabant.
Een bijzonder en vernieuwend programma waarmee 75 jaar lever
in vrijheid in Brabant wordt herdacht en gevierd. In dit kader
onderzoeken we hoe in 2019 en 2020 aandacht kan worden
besteed aan omgekomen PS-leden tijdens WOII.

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

Inhoud motie Į toezegging

Stand van Zaken

4279969

Provinciale Staten
d.d. 10-11-2017

H.AJ.M.
Swinkels

Over instrumentarium musea en Brabant C.
Gedeputeerde Swinkels zegt: "Ik ben bereid om te
verkennen of het bestaande instrumentarium
onvoldoende is voor cultuurhistorische en
natuurhistorische musea en of er eventueel een extra
instrumentarium nodig is en ik ben bereid indien
nodig bij de Perspectiefnota met een voorstel te
komen".

4297755

Provinciale Staten
d.d. 15-12-2017

H.AJ.M.
Swinkels

4314361

Rondvraagmoment H.AJ.M.
d.d. 02-02-2018
Swinkels

Motie M3 - Statenvoorstel 81/17 4de
(Slot)begrotingswijziging 2017 en 1e
begrotingswijziging 2018: Roepen Gedeputeerde
Staten op om De molenaars in Noord-Brabant op
persoonlijke wijze in het zonnetje te zetten als blijk
van waardering voor het - vaak op vrijwillige basis onderhouden en draaiende houden van de
Brabantse molens en voor het behalen van de
erkenning van hun vak als immaterieel erfgoed door
de Unesco.
Gedeputeerde Swinkels zegt toe om actief de
betrokken gemeenten te benaderen of er bij hen de
intentie is voor het realiseren van de
watersnoodroute

De verkenning loopt en zal resulteren in een korte analyse in
februari 2018.
Stand van zaken per 5 juni 2018 :
De uitkomsten van de verkenning zijn opgenomen in de
perspectiefnota 2018 (SV 20/18). Tijdens de behandeling is Moti«
M36 aangenomen om aanvullend instrumentarium te ontwikkelen
voor musea.
Daarmee is deze toezegging afgedaan en wordt meegenomen in
de afwikkeling van de aangenomen motie.
Op donderdag 7 juni is een ontmoetingsmiddag voor alle
Brabants Molenaars in de statenzaal van het Noordbrabants
Museum georganiseerd. 100 molenaars hebben zich aangemeld
voor het volgende programma: Een lunch, een cultureel
keuzeprogramma in de binnenstad van Den Bosch en een
afsluitende borrel. Ter afsluiting hebben de molenaars het werk
'De Collse watermolen' van Vincent van Gogh bezocht.

4349720

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

H.AJ.M.
Swinkels

Motie M36 - Investeren in kleine en middelgrote
(natuurhistorische) musea: dragen Gedeputeerde
Staten op aanvullend en aansluitend op het
bestaande instrumentarium zo spoedig mogelijk een
pilot te starten waarmee kleine en middelgrote
natuur- en cultuurhistorische musea ondersteund
kunnen worden over de járen 2018 en 2019; De
resultaten van deze pilot te benutten voor

Op vrijdag 15 juni is tijdens het Waterpoort Weekend de
Watersnoodroute in Moerdijk geopend, een samenwerking tussen
Vlasserij- en Suikermuseum, Watersnoodwoning, gemeente
Moerdijk en verschillende gastheren van Waterpoort.
Daarnaast is er een initiatief van het Watersnoodmuseum,
waarmee alle stroomgaten van de Watersnoodramp in 1953
worden gemarkeerd. Ook de gemeenten vertegenwoordigd in
Waterpoort werken hieraan mee. Regie op project en in de regio
ligt bij het Watersnoodmuseum.

Afgedaan
Afgedaan

Afgedaan

Stuknr. Vergadering POHO

4354932

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

H.A.J.M.
Swinkels

4354934

Provinciale Staten
d.d. 20-04-2018

H.A.J.M.
Swinkels

Inhoud motie Į toezegging
vormgeving van het instrumentarium in de volgende
planperiode 2021-2024.
Naar aanleiding van M16 heeft gedeputeerde
Swinkels de volgende toezegging gedaan: "daar
waar organisaties als 't Heft en Vereniging Kleine
Kernen aansluiten bij onze praktijk en de nieuwe
aanpak rondom van sociale veerkracht en daar een
rol in nemen, daar faciliteren we alle organisaties en
zijn we ook in gesprek met 't Heft en Vereniging
Kleine Kernen en faciliteren ze binnen onze huidige
aanpak."
Naar aanleiding van een vraag van mevrouw
Brunklaus om een toezegging met betrekking tot het
flexibel over de jaren inzetten van het
organisatiebudget van Brabant C heeft
gedeputeerde toegezegd dat dit budget flexibel
over de jaren ingezet mag worden.

Stand van Zaken

Na het zomerreces worden PS geïnformeerd over de uitwerking
van deze motie.

In het najaar wordt een statenmededeling naar PS gestuurd
waarin het nieuwe meerjarenplan Brabant C meegestuurd wordt.
Op dat moment wordt duidelijk hoe de flexibele inzet voor het
organisatiebudget gestalte krijgt.

Afgedaan

