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Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen van mw. M.A.B. van der Sloot en dhr.
M.N.R.C. Deryckere namens de Statenfractie van het CDA over sociale
veerkracht

Datum

14 februari 2017
Ons kenmerk

C2202610/4141847
Uw kenmerk

Geachte mevrouw Van der Sloot, geachte heer Deryckere,

Contactpersoon

Bij brief van 23 januari 2017, ingekomen op 23 januari 2017, heeft u namens
de CDA fractie schriftelijke vragen gesteld.

J.W.A. (Jan-Willem) van Herpen
Telefoon

(073) 680 83 68

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Email

jvherpen@brabant.nl

1. Waarom hebt u alleen met de middelgrote steden en gemeenten in WestBrabant contact over Sociale Veerkracht?
Antwoord: Wij hebben met een groot aantal gemeenten contact over Sociale
Veerkracht of initiatieven die de sociale veerkracht versterken of benutten. In het
besluit van de staten van 18 november 2016 is een kader meegegeven met de
focus op de gebiedsgerichte aanpak bij de acht middelgrote steden en de regio
West-Brabant. Daarom ligt hier de eerste prioriteit. Voor de aanpak via crossovers lopen de contacten met partners, initiatiefnemers en gemeenten in heel
Brabant.

2. Behalve de middelgrote steden en gemeenten in West-Brabant geven ook
veel andere gemeenten aan gráág te willen deelnemen aan Sociale Veerkracht.
De provincie betrekt deze gemeenten echter niet bij het programma. Betekent dit
dat gemeenten buiten de genoemde regio’s geen (financiële) ondersteuning
krijgen vanuit Sociale Veerkracht? Indien ja, waarom is dat?
Antwoord: Het is ons bekend dat veel gemeenten graag willen deelnemen aan
de lerende aanpak Sociale Veerkracht. Voor zover wij vanuit de
gebiedsgerichte aanpak (met de focus op de middelgrote steden en regio WestBrabant) of de cross-over aanpak (in heel Brabant, waaronder gemeenten)
kunnen aansluiten bij de lokale initiatieven, gebeurt dat intensief. Overige
gemeenten worden actief geïnformeerd over de resultaten van de lerende
aanpak. De besteding van de middelen richt zich in de lerende aanpak op het

Bijlage(n)

-

zichtbaar, deelbaar en overdraagbaar maken van het geleerde in Brabant.

Datum

14 februari 2017

3. Uit de antwoorden op schriftelijke vragen in verschillende Brabantse
gemeenten blijkt dat de middelgrote steden en gemeenten in West-Brabant
‘startplaatsen zijn waarvandaan we lessen meenemen voor heel Brabant’. Is er
binnen het programma Sociale Veerkracht budget beschikbaar om deze lessen
en initiatieven over heel Brabant uit te rollen? Indien niet, waarom niet?
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Antwoord: Ja, zie beantwoording vraag 2.

4. Naast de zgn. ‘gebiedsgerichte aanpak’ wilt u ook werken met ‘cross-overs’
naar andere provinciale opgaven. Hoe denkt u deze cross-overs te realiseren?
Hoeveel budget heeft u hiervoor gereserveerd? Graag een specificatie per
provinciale opgave.
Antwoord: Initiatieven in de cross-over aanpak worden voorgedragen vanuit
bestaande netwerken rond de andere provinciale opgaven. Deze initiatieven
worden gerealiseerd en (voor zover van toepassing) gefinancierd vanuit
bestaande provinciale programma’s. We voorzien een start met initiatieven
vanuit de opgaven Veerkrachtig Bestuur, Energie, Arbeidsmarkt en Leegstand. In
de uitvoeringsagenda van het programma Versterking Sociale Veerkracht die u
in maart ontvangt, volgt een nadere specificatie.

5. Kunt u ons een aantal voorbeelden noemen van (mogelijke) cross-overs die
de afgelopen periode uit uw gesprekken met de middelgrote steden en de
gemeenten in West-Brabant naar voren zijn gekomen?
Antwoord: Ja, zie beantwoording vraag 4.

6. Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat de provincie geen contact
zoekt met maatschappelijke organisaties in de verschillende regio’s. Hoe denkt u
een maatschappelijk programma als Sociale Veerkracht succesvol te maken
zonder het maatschappelijk middenveld actief te benaderen en een actieve rol te
geven?
Antwoord: We zien wel degelijk het belang van maatschappelijke organisaties
bij Sociale Veerkracht en zijn met veel van deze organisaties in contact. We
bouwen daarbij voort op door ons opgebouwde netwerk vanuit onder andere
Leefbaarheid@Brabant, Health@Home en andere provinciale programma’s.
Daarnaast bouwen we waar mogelijk dit netwerk uit via nieuwe initiatieven en
gemeenten met de specifiek lokaal betrokken maatschappelijke organisaties.

7. Naar aanleiding van de vragen van het CDA stelt u in uw brief aan diverse
Brabantse gemeenten dat er voor gemeenten of andere organisaties géén
mogelijkheid is tot het aanvragen van projectsubsidies. Waarom is deze
mogelijkheid er niet?
Antwoord: In de ontwerpende en lerende aanpak van het programma
Versterking Sociale Veerkracht staat de opgave centraal. Initiatieven dienen in
beginsel zelfstandig of binnen bestaande programma’s gerealiseerd te worden.
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De opgave van het programma Sociale Veerkracht is het versterken en
verbeteren van de aanpak bij deze initiatieven. We kiezen daarom voor een mix
van instrumenten waarmee nieuwe financieringsinstrumenten niet zijn uitgesloten.
Doel is om de impact van initiatieven zichtbaar, deelbaar en eventueel
overdraagbaar te maken.

Datum

14 februari 2017
Ons kenmerk
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8. Kunnen ouderenbonden aanspraak maken op projectsubsidies? Graag een
toelichting waarom wel/niet.
Antwoord: Zoals toegelicht in het antwoord op vraag 7 is er vanuit de
ontwerpende en lerende aanpak van het programma Versterking Sociale
Veerkracht niet gekozen voor een generieke subsidieregeling. Net als andere
organisaties kunnen ook de ouderenbonden een rol gaan spelen in de
uitvoering/de projecten van het programma Versterking Sociale Veerkracht en
kunnen zij in dat kader (financieel) ondersteund worden vanuit het programma.

9. Indien ja, waartoe leidt de door u ingevoerde overgangssubsidie voor de
VBOB in 2018?
Antwoord: Voor de duidelijkheid: Er is geen sprake van een generieke
overgangssubsidie. De netwerkorganisaties, waaronder de VBOB, kunnen
meedoen in de aanpak Sociale Veerkracht zoals beschreven in het antwoord op
vraag 8. Onlangs hebben de netwerkorganisaties een brief ontvangen waarin
wordt toegelicht welke twee wegen openstaan:
1.
Het aansluiten bij, en inbreng hebben in, één of meer van de in de
aanpak Sociale Veerkracht geselecteerde initiatieven. Omdat de provincie geen
eigenaar is van deze initiatieven vraagt dat afstemming van de
netwerkorganisaties om met de initiatiefnemers en/of de kennispartners die de
lerende aanpak rond een initiatief vorm geven.
2.
Projecten waarin zij vorm en inhoud geven, conform de ingezette
transitie, door met andere netwerkorganisaties samen te werken en waarin men
toewerkt naar aansluiting van/bij nieuwe partners en financiering door derden,
en gebiedsgericht dan wel cross-over zijn. Dit is een verdere uitwerking van de
lijn om meer inzet op verbinding naar het lokale niveau. Wij gaan graag met
hen in gesprek over de overbrugging naar financiering door derden.

10. Het CDA is groot voorstander van het ondersteunen van initiatieven van
onderop om Sociale Veerkracht te ondersteunen. Door projectsubsidies
onmogelijk of onbereikbaar te maken kunnen deze initiatieven echter niet bij de
provincie terecht voor ondersteuning. Bent u het met het CDA eens dat dit een
zeer onwenselijk gevolg is van het collegebeleid? Graag een toelichting.
Antwoord: Nee. Zowel in de cross-over als gebiedsaanpak worden juist
initiatieven van onderop betrokken en ondersteund. Wij betrekken vervolgens
alle gemeenten en een veelheid aan partners en maatschappelijke organisaties
bij de resultaten van de lerende aanpak (zie ook beantwoording vraag 2).
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Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

Datum

14 februari 2017

de voorzitter,

de secretaris,

Ons kenmerk

C2202610/4141847

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

ir. A.M. Burger
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