
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Statenfractie SP 

De heer N. Altundal 

Statenfractie GroenLinks 

Mevrouw Van Diemen-Vereijken 

Statenfractie D66 

Mevrouw Meeuwis-van Langen 

Postbus 90151 

5200 MC ‘s-Hertogenbosch 

Onderwerp 

Schriftelijke vragen over een bezuiniging door te stoppen met het programma sociale 

veerkracht.  

 

 

 

Geachte, 

 

Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC ’s-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 680 76 80 

www.brabant.nl 

IBAN NL86INGB0674560043 

 

 

Bereikbaarheid 

openbaar vervoer en fiets: 

www.brabant.nl/route 

Datum 

29 september 2020 

Ons kenmerk 

C2269053/4758875  

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

J.H.C. (Patricia) Postelmans 

Telefoon 

(06) 27 74 52 30 

Email 

jpostelmans@brabant.nl 
 

Bijlage(n) 

- 

Bij brief van 7 september 2020, ingekomen op 7 september 2020, heeft u namens de 

SP fractie, GroenLinks fractie en de D66 fractie schriftelijke vragen gesteld. 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

 

1. Onderschrijft uw college dat de aangekondigde bezuiniging op de begroting cultuur, 

sport en  samenleving van 7 miljoen, onder andere gerealiseerd wordt door te stoppen 

met het programma Sociale Veerkracht? 

Antwoord: Ja, dat is juist.  

 

2. Welke programma’s, programmaonderdelen of activiteiten binnen de begroting van 

cultuur, sport en samenleving zijn daarnaast in beeld om in deze bezuiniging te 

voorzien? 

Antwoord: In het bestuursakkoord staat dat het thema laaggeletterdheid integraal 

onderdeel gaat uitmaken van het Actieplan Arbeidsmarkt. Op dit moment werken we 

aan een beleidskader Vrijetijd, Cultuur en Sport, waarin de inhoudelijke keuzes 

worden gemaakt. Daarna volgen de bijbehorende financiële afwegingen. Dit hebben 

wij met u gedeeld in de themabijeenkomst van 25 september jl.  

 

3. Kan uw College bij het overzicht van deze onderdelen of activiteiten waarop – naast 

het programma Sociale Veerkracht – bezuinigd gaat worden, tevens aangeven in 

welke mate deze bijdrage aan het beoogde totaal van 7 miljoen? 

Antwoord: Op deze vraag kunnen we nu nog geen antwoord geven. Zie het 

antwoord op de vorige vraag. 

 

4. Hoe motiveert uw College het besluit om te stoppen met het programma Sociale 

Veerkracht? 
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Antwoord: In overeenstemming met het bestuursakkoord stopt het programma 

Sociale Veerkracht. Het thema samenleving wordt als horizontaal thema inhoudelijk 

en budgettair in beleidsprogramma’s ondergebracht, als antwoord op de steeds 

complexer wordende maatschappelijke opgaves.  

 

5. Welke gevolgen ziet uw College als gevolg van uw besluit te gaan stoppen met het 

programma Sociale Veerkracht in de Brabantse samenleving? Is er draagvlak voor dit 

voornemen en hoe heeft u dat vastgesteld? 

Antwoord: Hoewel het programma Sociale Veerkracht niet wordt voortgezet, wordt 

het thema samenleving integraal onderdeel van alle programma’s en alle opgaven. 
Daarbij maken we gebruik van de kennis, expertise en mooie resultaten die de 

afgelopen jaren zijn opgebouwd.   

 

6. Wat zijn de gevolgen voor de interne organisatie? Blijft er formatieruimte 

beschikbaar in relatie tot Sociale Veerkracht? 

Antwoord: We verkennen op dit moment of en hoe we samenleving gaan 

onderbrengen in de programma’s. Van een aantal projecten wordt bezien of deze 

aan het einde van hun looptijd nog een vervolg krijgen of stoppen en welk effect dit 

heeft op de formatieruimte. De formatie voor het programma Sociale Veerkracht 

stopt. 

 

7. Wat zijn de gevolgen voor ZET en Zorgbelang, de belangrijkste 

uitvoeringsorganisaties van dit programma? Op welke wijze worden zij geïnformeerd 

over en betrokken bij besluitvorming? 

Antwoord: Het is zeker dat de toekomstige omvang en aard van de opdracht aan de 

uitvoeringsorganisaties ZET, Zorgbelang zal wijzigen. Dit najaar wordt de opgave 

voor deze instellingen scherper. Wij betrekken Zet en Zorgbelang bij deze omslag. 

We voeren bestuurlijk en ambtelijk het gesprek over inhoud en de eventuele 

financiële en operationele consequenties. We nemen hierbij de geldende werkwijze 

rond de afbouw van een langdurige subsidierelatie in acht.   

 

8. Hoe worden de vele (burger)initiatieven, collectieven, coöperaties en (sociaal) 

ondernemers uit het netwerk Stérk.Brabant geïnformeerd en betrokken bij uw besluit 

het programma Sociale Veerkracht te stoppen? 

Antwoord: Het netwerk Stérk.Brabant is een samenwerking tussen Zet en Zorgbelang. 

Daarbij hoort ook de verantwoordelijkheid hun partners te informeren, en de 

belangen en uitdagingen van de bij hun aangesloten initiatieven te behartigen in de 

bestuurlijke en ambtelijke gesprekken. 

 

9. Wanneer en op welke wijze worden Provinciale Staten geïnformeerd en in de 

gelegenheid gesteld zich over uw voornemen uit te spreken? 

Antwoord: Dit najaar ontvangt Provinciale Staten een statenmededeling over de 

aanpak.    
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Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 

genomen besluit,  

  

Namens deze,    

  

M.L.P van Mook  

Programmamanager Innovatieve 

samenwerking  

  

  

  

(In verband met de corona-maatregelen is deze brief, na vaststelling door 

het college, digitaal door de verantwoordelijk programmamanager 

ondertekend)  

 


