‘s-Hertogenbosch, 29 november 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: ondersteuning familiebedrijven

Geacht college,
Familiebedrijven zijn de ruggengraat van onze economie. Ze hebben een uniek profiel. Niet alleen omdat ze zorgen voor
werkgelegenheid, maar óók vanwege hun bedrijfsfilosofie. Deze is o.a. gericht op continuïteit, maatschappelijk
ondernemen en samenwerking. Stuk voor stuk bedrijfswaarden die succesvol blijken te zijn, waarvan het CDA vindt dat
we ze moeten zien over te dragen aan volgende generaties ondernemers.
Familiebedrijven zijn nauw met een bepaalde regio verbonden. Ook Brabant is rijk aan familiebedrijven, waarvan vele al
decennialang in onze provincie zijn gevestigd. Zoals Van Bommel in Moergestel, VDL in Eindhoven en Van Acht Koel &
Vriesopslag in Sint-Oedenrode. En nog duizenden andere.
Recent hebben de provincie Overijssel, Hogeschool Windesheim, Hogeschool Saxion, VNO NCW Midden en MKB
Midden een intentieverklaring ondertekend, die tot doel heeft familiebedrijven optimaal te ondersteunen. De vier partijen
gaan zich richten op goed bestuur, bedrijfsopvolging, onderwijs en potentiële bedrijfsopvolgers en op cijfermatige
onderbouwing1.
Het CDA is enthousiast over dit initiatief en zou graag zien dat ook de provincie Noord-Brabant onderzoekt hoe zij
samen met partners uit het onderwijs en bedrijfsleven familiebedrijven kan ondersteunen. Bijvoorbeeld bij
bedrijfsopvolging of het delen van kennis en kunde.
Het brengt de fractie van het CDA tot de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Bent u bekend met de intentieverklaring Samen in beweging voor familiebedrijven 2017-2019, die de provincie
Overijssel, Hogeschool Windesheim, Hogeschool Saxion, VNO NCW Midden en MKB Midden op 24 november jl.
hebben ondertekend?
Wat vindt u van dit initiatief?
In onze provincie lopen nu al verschillende initiatieven van en voor familiebedrijven, zoals het Brabantse
Familiebedrijven Genootschap.
Is er vanuit de provincie ruimte voor nieuwe, aanvullende initiatieven gericht op het verder ondersteunen van
familiebedrijven en het uitdragen van hun bedrijfsfilosofie?
Bent u in dat kader bereid te onderzoeken of we ook in de provincie Noord-Brabant tot een intentieverklaring
kunnen komen, die gericht is op aandacht voor en ondersteuning van familiebedrijven?
a. Indien ja, wie ziet u daarbij als mogelijke partners?
b. Bent u bereid deze partners vóór 1 april 2017 bij elkaar te brengen om het draagvlak voor een dergelijke
intentieverklaring te peilen?
Welke mogelijkheden ziet u nog meer om, als provincie, familiebedrijven optimaal te ondersteunen?
Bent u, bij voldoende draagvlak, bereid om vóór 1 juli 2017 met een Statenvoorstel Ondersteuning Brabantse
Familiebedrijven te komen?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!
Met vriendelijke groet,
Namens de CDA-fractie,
Stijn Steenbakkers
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Bron: Provincie Overijssel, Intentieverklaring Samen in beweging voor familiebedrijven 2017-2019, 24 november 2016.

