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Onderwerp

Schriftelijke vragen opinie KBO Brabant over Sociale Veerkracht
Datum

31 oktober 2017
Ons kenmerk

Geachte heer Deryckere,

C2215616/4265841
Uw kenmerk

Bij brief van 9 oktober 2017, ingekomen op 9 oktober 2017, heeft u namens de
CDA fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

R.E.H.M. (Richard) Dumont

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(073) 681 26 12

1. Hebt u kennis genomen van de opinie Sociale Veerkracht, de hippe hobby
van ons provinciaal bestuur, gepubliceerd door de KBO Brabant?

Email

Antwoord: Ja.

Bijlage(n)

rdumont@brabant.nl
-

2. Wat is uw inhoudelijke reactie op deze opinie? Deelt u de mening van de
auteur? Waarom wel/niet?
Antwoord: Wij herkennen ons niet in het beeld dat de auteur schetst. Wij
versterken en versnellen een grote verscheidenheid aan maatschappelijke
initiatieven en daarbij zijn doorgaans veel ambitieuze en gedreven vrijwilligers
betrokken. Hun bijdrage aan deze initiatieven wordt door de provincie zeer
gewaardeerd.

3. Is deze opinie, waarin het provinciebestuur specifiek wordt aangesproken,
voor u aanleiding om hierover met de KBO Brabant, ambassadeur voor veel
Brabantse ouderen, in gesprek te gaan?
Antwoord: Nee.

4. Welke punten uit de opinie neemt u mee in uw beleid t.a.v. Sociale
Veerkracht?

Datum

Antwoord: De opmerking over het gebruik van anglicismen sluit aan op het
commentaar van uw Staten in de themabijeenkomst op 13 oktober. U wees ons
op het gebruik van heldere taal. Dit nemen we mee in ons beleid, in het
bijzonder waar het sociale veerkracht betreft.

Ons kenmerk

31 oktober 2017
C2215616/4265841

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

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

ir. A.M. Burger
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