‘s-Hertogenbosch, 29 april 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: investeringen in Brabants techniekonderwijs

Geacht college,
Tijdens het debat over de Perspectiefnota op 15 april jl. heeft het CDA aandacht gevraagd voor het
alternatief aanwenden van provinciaal vermogen, lage rendementen in de toekomst en verplicht
schatkistbankieren. U gaf toen aan hiervoor nog geen concrete alternatieven te hebben, maar alert te
blijven op kansen en investeringsmogelijkheden die de Brabantse samenleving versterken.
Tevens hebben we met elkaar van gedachten gewisseld over onderwijs en de ‘mismatch’ tussen
werkzoekenden en openstaande vacatures. Zo zijn er momenteel veel vacatures voor technische
beroepen, die oningevuld blijven. Zorgen voor de juiste (om)scholing, met voldoende capaciteit en
middelen, is dan ook cruciaal, zoals gedeputeerde Pauli terecht erkende.
Recent spraken VNO-NCW en MKB-Nederland hun zorgen uit over een dreigend tekort aan
technieklokalen op vmbo- en mbo-scholen, waarin deze noodzakelijke technische (om)scholing kan
plaatsvinden.
Dit leidt bij het CDA tot de volgende vragen aan het college:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Bent u bekend met het bericht Wel docenten, geen lokalen voor techniek uit het Eindhovens Dagblad
van 20 april jl.?
Weet u of ook Brabantse onderwijsinstellingen te maken hebben of krijgen met het probleem van te
weinig technieklokalen?
Indien dit niet bekend is, bent u dan bereid dit te laten onderzoeken?
Wanneer er daadwerkelijk sprake is van een probleem, is de provincie dan bereid hierover een overleg
met betrokken partijen te faciliteren?
Indien ja, in welke vorm?
Bent u bereid om, gegeven het schatkistbankieren én de uitdagingen van de te behalen rendementen
op ons vermogen, tegen gunstige voorwaarden geldleningen aan het Brabantse (technisch)onderwijs te
verstrekken?
Indien ja, voor welk type investeringen zou u deze leningen willen verstrekken?
Indien niet, waarom niet?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!
Met vriendelijke groet,
Namens de CDA-fractie,
Stijn Steenbakkers

