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Inbedding Samenlevingsopgaven

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 13 november

Constaterende dat:

» Het Bestuursakkoord benoemt dat de opgaven uit het voormalige programma samenleving integraal 
deel gaan uitmaken van andere beleidsthema's;

* Er aan deze inbedding echter nog geen concrete invulling is gegeven en tevens niet duidelijk is hoe 
Provinciale Staten deze kunnen volgen;

» Er bij maatschappelijke partners zorgen zijn over het succesvol borgen van deze opgaven in andere 
beleidsthema's;

* Bij de themabijeenkomst op 6 november jongstleden partners zoals gemeente Breda, Vereniging 
Kleine Kernen Brabant, Killamanjaro, Butterfly project, Zet, Zorgbelang, KBO en het PON aangaven dat 
het in het belang van de provincie is om de opgedane kennis vanuit het programma samenleving in te 
blijven zetten;

» De deelnemers de integraal en horizontale aanpak uit de Statenmededeling van 27 oktober 2020 
onderschrijven en daar graag aan bijdragen;

Overwegende dat:
» Voorkomen moet worden dat kennis en ervaring verloren gaat op het gebied van

procesondersteuning, participatie en betrekken van Brabanders bij allerlei grote maatschappelijke 
opgaven;

* Het risico bestaat dat als het gaat om deze opgaven ieder programma het wiel opnieuw gaat 
uitvinden;

Roepen Gedeputeerde Staten op:

« Voor de Perspectiefnota de inbedding uit te werken in een voorstel en de Staten te informeren hoe de 
borging van de opgaven en ervaringen binnen het voormalige thema samenleving en de kennis en 
kunde van de daarin betrokken organisaties kan worden vormgegeven;

» Daarbij denken wij onder andere aan:
o Het opnemen van een speciale samenlevingsparagraaf in daarvoor relevante

Statenvoorstellen en begrotingshoofdstukken;
o Met ZET en Zorgbelang Brabant actief bespreken en onderzoeken of dan wel op welke

provinciale thema's en opgaven beide organisaties een waardevolle bijdrage kunnen leveren;
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Deze motie dienen wij ook in op verzoek van:

Anne van Diemen-Vereijken GROENLINKS

Ine Meeuwis-Van Langen

Jan Frans Brouwers
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