‘s-Hertogenbosch, 9 juni 2017
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: tweedeling in de Brabantse samenleving
Geacht college,
De verkenning Mind the Gap van kennisplatform BrabantKennis doet bij het CDA alle alarmbellen rinkelen. Uit dit
onderzoek blijkt namelijk dat de tweedeling in de Brabantse samenleving steeds groter wordt. Hoog- en
laagopgeleiden leven langs elkaar in plaats van met elkaar. Hierdoor kennen en ontmoeten Brabanders elkaar
niet meer en leven ze in kleine groepen gelijkgestemden, in aparte wijken voor hoger- dan wel lageropgeleiden.
Om deze tweedeling tegen te gaan, doet BrabantKennis gelukkig een aantal zinvolle aanbevelingen. Hieronder
de oproep tot het in stand houden van buurtvoorzieningen, tradities en evenementen. Dát zijn immers de plekken
en momenten waar mensen elkaar ontmoeten, zoals tijdens het spelen van een partijtje voetbal, het vieren van
carnaval of in de activiteiten van organisaties als ouderenbonden en vrouwenverenigingen.
Daarnaast pleit BrabantKennis ervoor om mensen beter voor te bereiden op onze ingewikkelde samenleving. We
moeten Brabanders de vaardigheden en mogelijkheden geven om te kunnen blijven meedoen.
Dit brengt het CDA tot de volgende vragen:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Onderschrijft u de conclusie van BrabantKennis dat de tweedeling in de Brabantse samenleving steeds
groter en dieper wordt?
Bent u van plan om de bevindingen van BrabantKennis te gebruiken als nieuwe input voor uw beleid omtrent
‘Sociale Veerkracht’?
De meeste Brabanders zijn doeners en geen denkers, stelt BrabantKennis. Wat betekent deze observatie
voor uw plannen omtrent ‘Sociale Veerkracht’? Moeten deze niet juist concreet en klein worden gehouden in
plaats van breed en abstract (bijvoorbeeld door het betalen van promovendi)?
Mensen ontmoeten elkaar in verenigingsverband, op sportclubs en tijdens evenementen als carnaval. In
hoeverre bent u het met het CDA eens dat we als provincie deze ontmoetingen verder moeten stimuleren en
faciliteren?
Buurtvoorzieningen zijn een andere manier om ontmoeting tussen en door groepen heen mogelijk te maken.
De provincie Noord-Brabant heeft o.a. via de zgn. ‘doe-budgetten’ langere tijd met succes ingezet op het
concreet verbeteren van buurtvoorzieningen. Bent u, in het licht van de aanbevelingen van BrabantKennis,
bereid om in samenwerking met gemeenten opnieuw in te zetten op het vernieuwen en verbeteren van
buurtvoorzieningen?
Tegelijk met het verdiepen van de tweedeling zien we nieuwe vormen van samenwerking ontstaan.
Bijvoorbeeld coöperaties, platformen, burgerinitiatieven en sociale ondernemingen. Deze initiatieven
stranden echter nog té vaak door onnodige problemen en door de overheid opgelegde beperkingen. Hoezeer
hebt u voor elk van deze vernieuwende vormen in beeld tegen welke problemen, (wettelijke) beperkingen en
moeilijkheden men aanloopt?
Om te kunnen blijven meedoen in onze samenleving is een aantal vaardigheden onmisbaar. Te denken valt
aan het gebruiken van digitale middelen, het spreken van de Nederlandse taal en het creëren van een
vriendennetwerk. Deelt u de mening van het CDA dat de provincie deze vaardigheden actief moet stimuleren
bij doelgroepen die dat nodig hebben?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!
Met vriendelijke groet,
Namens de CDA-fractie,
Marcel Deryckere
Marianne van der Sloot

