Programma 1 Bestuur en veiligheid

Algemene voortgang van het programma
De veranderkracht op de grote transitieopgaven moet mede komen vanuit de samenwerkende overheden
Schakelkracht, veerkracht en slagkracht van het openbaar bestuur zijn essentiële eigenschappen. Een
kwalitatief goed en goed samenwerkend openbaar bestuur is cruciaal en een randvoorwaarde om op een
goede manier deze grote maatschappelijke opgaven op te pakken. Een openbaar bestuur dat effectief is
ingericht, dat niet alleen onderling optimaal samenwerkt maar ook samenwerkt met uiteenlopende actoren
in de samenleving (triple helix en burgers). Het programma Kwaliteit Openbaar bestuur ligt op koers. Begin
2020 is de bestuursopdracht Veiligheid afgerond. Deze ligt ter besluitvorming voor bij PS. Voor
Interbestuurlijk toezicht is begin van dit jaar een nieuw toezicht kader 2020-2023 geformuleerd en
vastgesteld met een daarbij horende Uitvoeringsprogramma voor 2020. Het aangenomen initiatiefvoorstel
Kind en democratie wordt momenteel uitgewerkt in een voorstel en aanpak.

Wat willen we bereiken?
Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit
Indicator:
 Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit
In de te formuleren bestuursopdracht, die uiterlijk maart 2020 in Provinciale Staten wordt besproken, wordt
nader uitgewerkt welke activiteiten we gaan inzetten om bij te dragen aan de doelstellingen zoals die
zijn vervat in het bestuursakkoord.
Stand van zaken
De bestuursopdracht Veilig en weerbaar Brabant is begin 2020 afgerond. Op basis van de
uitwerking van de bestuursopdracht worden de volgende activiteiten en indicatoren opgenomen:
Wat gaan we daarvoor doen?
We gaan aan de slag met activiteiten die zijn gericht op een weerbare overheid en die tegendruk
kunnen bieden aan ondermijnende criminaliteit. We zetten in op een veiliger buitengebied. We
stimuleren kennis en onderzoek op het gebied van ondermijnende criminaliteit.
 We stellen een integraal verbeterplan op, gericht op weerbaarheid, veiligheid en integriteit
van de provinciale organisatie.
 Er wordt in 2020 een Platform Veilig Ondernemen (PVO) opgericht.
 Er wordt een plan van aanpak opgesteld over de wijze waarop SSiB stapsgewijs verder kan
worden geprofessionaliseerd.
 Er wordt een Centrum voor Ondermijningsstudies opgericht, samen met gemeente Tilburg,
het Landelijk Strategisch Beraad Ondermijning en Taskforce-RIEC Brabant Zeeland.

Indicatoren:
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Aantal provinciale collega’s die de cursus ‘Vergroting
weerbaarheid’ hebben gevolgd
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Gemeenten waarmee gesprekken zijn gevoerd ter stimulering
fitheid tegen ondermijning
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Ondersteuning pilotgemeenten in integrale aanpak van kwetsbare
vakantieparken

6

Pilots SSiB op het gebied van innovatie en informatie gestuurd
handhaven
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Een toekomstbestendig openbaar bestuur
Indicatoren:
 Burgers zijn meer betrokken bij beleidsontwikkeling en –uitvoering
 De kwaliteit van het openbaar bestuur bevorderen we via interbestuurlijke samenwerking in
Brabant

Wat gaan we daarvoor doen?
Burgers zijn meer betrokken bij beleidsontwikkeling en -uitvoering
 We verkennen samen met Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG) en gemeenten waarmee een
krachtig Brabants openbaar bestuur, dat als één overheid functioneert, het beste is gediend. We
onderzoeken ook wat hiervoor nodig is in het eigen functioneren van de provincie.
 We continueren de thema-onderzoeken, we blijven het onderwerp kwaliteit openbaar bestuur
agenderen, we blijven klankborden en inspireren en we blijven gemeenten indien nodig
ondersteunen. We investeren in de kwaliteit van onze netwerken en zorgen voor een
doorontwikkeling van de ontwikkeldagen en gezamenlijke regionale agenda’s.
 We ondersteunen herindelingsinitiatieven conform het nieuwe landelijke beleidskader voor
krachtige gemeenten.
 We werken aan een (nog) nauwere samenwerking binnen BrabantStad en intensiveren eveneens
de samenwerking met de M7 (M7=Middelgrote gemeenten: Oss, Meijerijstad, Roosendaal, Bergen
op Zoom, Oosterhout, Waalwijk en Uden). We betrekken onze burgers meer bij onze
beleidsvorming en onderzoeken op welke manier we dat kunnen doen. Zoals bijvoorbeeld
internetconsultaties en de mogelijkheden van het Right to Challenge.

Indicator: We kiezen voor een lerende aanpak. In 2020 voeren we tenminste drie experimenten met
verschillende vormen van participatie uit bij geplande beleidsvormingsprocessen.
Kwaliteit
Tijd
Geld
Opkomst verkiezingen in Noord-Brabant
Verplichte indicator: De opkomstcijfers in Noord-Brabant van verkiezingen voor de Tweede Kamer,
Provinciale Staten en gemeenteraden: weergegeven in % kiezers/stemgerechtigden.
Geen verkiezingsjaar dus dit jaar niet van toepassing
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Kwaliteit
NVT, dit jaar vinden er geen verkiezingen plaats

Gemeenten, waterschappen, GR-en voeren hun wettelijke taken conform de wet uit
Indicator:
 Ons toezicht draagt bij aan de kwaliteitsverbetering van het openbaar bestuur

Wat gaan we daarvoor doen?
Gemeenten, waterschappen, GR-en voeren hun wettelijke taken conform de wet uit
We houden zicht op de kwaliteit van naleving van wettelijke medebewindstaken door alle Brabantse
gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen op de gebieden Archief- en
informatiebeheer, Financiën, Huisvesting vergunninghouders, Omgevingsrecht. Daarnaast streven wij er de
komende jaren naar de impact van ons toezicht te vergroten door nog meer de dialoog met de
toezichtontvangers aan te gaan met als doel een sterker lerend effect te bewerkstelligen.
 we beoordelen de (beleids-)documenten die de toezichtontvangers verplicht zijn op te stellen;
 we voeren voortgangsgesprekken met toezichtontvangers, waarin we mogelijke risico’s en best
practices bespreken;
 we doen onderzoek naar maatschappelijk relevante toezichtthema’s;
 we houden regiobijeenkomsten per toezichtgebied over relevante onderwerpen om kennisdeling
tussen gemeenten te stimuleren.
Indicatoren:
 Aantal toezichtontvangers dat door ons op een of meer toezichtgebieden wordt beoordeeld (105)
 Aantal toezichtontvangers waarmee minstens één voortgangsgesprek gevoerd is (65)
 Aantal georganiseerde regiobijeenkomsten (4)
 Aantal uitgevoerde thema-onderzoeken (2)
Verplichte indicator: Aantal gemeenten onder preventief financieel toezicht (0)
Kwaliteit

Ontwikkelingen en onzekerheden
De huidige politieke ontwikkelingen kunnen leiden tot gewijzigde inzichten ten aanzien van het betrekken
van burgers bij beleidsontwikkeling en -uitvoering en interbestuurlijke samenwerking.
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Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

saldo baten en lasten
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begroting t/m wijz. I

Wijziging II

begroting t/m wijz. II

19.284

1.624

20.909

2

125

127

-19.282

-1.499

-20.782
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Specificatie besluitvorming
Specificatie van de besluitvorming vindt u hier.
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