‘s-Hertogenbosch, 8 maart 2016
Aan het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 27 van het Reglement van Orde
Betreft: B1000

Geacht college,
In de afgelopen jaren hebben, naar een oorspronkelijk Belgisch initiatief van David van Reybrouck,
verschillende Nederlandse gemeenten zgn. G1000’s georganiseerd. Van Groningen tot Amersfoort en
van Amsterdam tot het Brabantse Uden: overal kwamen honderden inwoners bijeen om mee te praten
én mee te beslissen over de toekomst van hun gemeente.
Het CDA is een partij die mensen graag zoveel mogelijk zélf aan zet laat bij het nemen van
beslissingen over hun toekomst. De Statenfractie is dan ook groot voorstander van dergelijke G1000initiatieven, waarmee mensen rechtstreeks invloed krijgen op gemeentelijk en provinciaal beleid. Zij
vindt dat ‘veerkrachtig bestuur’ vooral laagdrempelig bestuur moet zijn, dat dicht bij mensen staat en
waaraan zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen.
Het CDA verzoekt het college van Gedeputeerde Staten daarom om Brabantbreed een B1000 te
organiseren om Brabanders rechtstreeks te betrekken bij haar beleid.
Hiertoe hebben wij de volgende vragen:
1. Is het college bekend met de vele G1000-initiatieven in Nederland en daarbuiten?
2. Deelt het college de opvatting van het CDA dat een ‘veerkrachtig bestuur’ vooral een
laagdrempelig bestuur dient te zijn, dat dicht bij mensen staat en waaraan zoveel mogelijk
mensen kunnen deelnemen?
3. Is het college het met CDA eens dat het organiseren van een B1000 een goede manier kan zijn
om meer Brabanders te betrekken bij het beleid van de provincie?
4. Is het college bereid om in de tweede helft van 2016 een B1000 te organiseren? Indien ja, wil het
college Provinciale Staten hiertoe vóór 1 juli 2016 een plan van aanpak doen toekomen, dat
tevens voorziet in goede vervolgacties en nazorg?
Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!
Met vriendelijke groet,
Namens de CDA-fractie,

Marcel Deryckere

