Adviezen Burgertop Statencommissie Cultuur en Samenleving 22-11-2019 (voor uitleg categorieën zie laatste pagina)
ID

Onderwerp

Actie

Deadline

Verantwoo
rdelijke

Stand van zaken

Afdoenings
voorstel GS

Afdoenings
voorstel
voorzitter

Categorie /
toelichting

7

Advies 6:
Opleidingen voor
beroepen van de
toekomst initiëren.

Dit advies sluit aan bij de
ambities van Gedeputeerde
Staten uit het Collegeakkoord
om te handelen vanuit een
ontwikkelingsgerichte
benadering. Er wordt gewerkt
aan een Limburg waarin het
aantrekkelijk is om te blijven
en je te vestigen, vanuit een
meerjarig partnerschap met
Limburgse kennis- en
onderwijsinstellingen,
bedrijfsleven, overheden en
maatschappelijke
organisaties. Gedeputeerde
Staten kunnen onderhavig
advies stimuleren door het
als aandachtspunt mee te
nemen bij de innovaties van
de Limburgse campussen en
de investeringen in de
kennisinfrastructuur

01-072020

Akker, van
den J.P.
(Joost)

Reactie GS: GS zeggen toe dat dit
wordt meegenomen in de ontwikkeling
van het missiegedreven economisch
kader en adviseert PS om de
betrokken bedenkers vanuit de
Burgertop bij de bespreking van dit
economisch kader in de commissie
aanwezig te laten zijn, om zodoende
feedback te kunnen krijgen vanuit deze
bedenkers. Het missiegedreven
economisch en innovatiebeleid wordt
in PS van 3-4-2020 behandeld.

Categorie I

6

Advies 5: Een
allesomvattend
advies is het

Dit advies sluit aan bij de
ambities van Gedeputeerde
Staten om als betrouwbare

01-072020

Burlet,
R.J.H.
(Ruud)

Reactie GS: GS zijn enthousiast over
deze inbreng vanuit de Burgertop en
zien dwarsverbanden met meerdere

Categorie I

ID

4

Onderwerp

Actie

opzetten van een
kenniscentrum, dat
benaderbaar is
voor het geven van
informatie op
vragen in de
context van
milieubewust
ondernemen door
burgers en
ondernemers en
dat een objectieve
bron van kennis
kan zijn voor
College en
Statenleden.

partner voor de
Rijksoverheid, de wettelijke
plichten en gemaakte bestuur
afspraken na te komen, in
relatie tot Limburgse inzet ten
aanzien van het
Klimaatakkoord van het
Kabinet.

Advies 3: Welzijn
Effect Rapportage
(WER), het
opstellen van een
dynamisch beleiden kwaliteitsinstrument om de
maatschappelijke
betrokkenheid van
stakeholders te
vergroten en het
maatschappelijk

Dit advies sluit aan bij de
ambities van Gedeputeerde
Staten om oog te hebben
voor de menselijke maat, de
wens dit te versterken en aan
te sluiten bij de kracht die in
Limburg aanwezig is.
Voorgesteld wordt om naar
voorbeeld van de Milieu
Effect Rapportage (MER
procedure) standaard bij
beleidsuitvoeringstrajecten

Deadline

Verantwoo
rdelijke

Stand van zaken

Afdoenings
voorstel GS

Afdoenings
voorstel
voorzitter

Categorie /
toelichting

thema’s uit het collegeprogramma
(zoals het energiebeleid en de inzet op
een circulaire economie). De
hoeveelheid aspecten die benoemd
zijn in het advies, maken dat een
vervolgbespreking in commissies
nodig is alvorens over te gaan tot
uitvoering van de verschillende
onderdelen. GS stellen voor om dit
onderdeel te maken van de bespreking
van de Provinciale Energie Strategie
(PES) en de bespreking van het
missiegedreven economisch kader
(beide tweede kwartaal 2020) in de
betreffende commissies.
Housmans,
R.W.P.E.
(Robert)

Reactie GS: Zoals reeds aangegeven
door de portefeuillehouder in GS
tijdens de bespreking in Cie CS op 6
september 2019, is dit een onderwerp
dat eerst inhoudelijk in een commissie
besproken moet worden. Alleen op die
manier kan het budgetrecht van PS
worden geborgd en is het ook
congruent met de financiële spelregels
uit het collegeprogramma, dat nieuwe
voorstellen een volledig
dekkingsvoorstel dienen te hebben. De

Categorie I

ID

10

Onderwerp

Actie

welzijn van de
inwoners van
Limburg een plaats
te geven in de
besluitvorming over
Limburgse
beleidsplannen,
uitvoering,
vergunning en
projecten.

aandacht te schenken aan de
factor maatschappelijk
welzijn van de inwoners van
Limburg.

Advies 9: Hanteer
het bruto regionaal
geluk als
uitgangspunt bij het
maken van
plannen.

Dit advies hangt samen met
adviezen 1 en 3 uit de
adviessheet kwaliteit van
leven. Dit advies sluit aan bij
de ambities van
Gedeputeerde Staten om
oog te hebben voor de
menselijke maat, de wens dit
te versterken en aan te
sluiten bij de kracht die in
Limburg aanwezig is.
Voorgesteld wordt om naar
voorbeeld van de Milieu
Effect Rapportage (MER
procedure) standaard bij
beleidsuitvoeringstrajecten

Deadline

Verantwoo
rdelijke

Stand van zaken

Afdoenings
voorstel GS

Afdoenings
voorstel
voorzitter

Categorie /
toelichting

reikwijdte van een voorgestelde WER
zal door PS besproken moeten
worden. Een MER, waarnaar
verwezen wordt in het advies van de
Burgertop, kent een wettelijke basis en
bij MER-plichtige activiteiten brengt die
MER kosten met zich mee. Deze
aspecten dienen in een
vervolgbespreking aan bod te komen.
Vanuit de Sociale Agenda vindt er
overigens al een integrale effectmeting
plaats.
31-122019

Housmans,
R.W.P.E.
(Robert)

Update 1-11-2019 Reactie GS: Voor
de concrete uitvoering van advies 9
van de Burgertop is er, zoals al
indicatief aangegeven in bijlage 2 van
het Ontwerp Statenvoorstel, geen
onderscheid met advies 3. Zoals
aangegeven bij advies 3, is er een
inhoudelijke vervolgbespreking nodig
in een commissie. Zie het concrete
aanbod van GS bij advies 3. Vanuit de
Maatschappelijke Organisaties wordt
er reeds met indicatoren gewerkt.

Categorie I

ID

Onderwerp

Actie

Deadline

Verantwoo
rdelijke

Stand van zaken

Housmans,
R.W.P.E.
(Robert)

Update 1-11-2019 Reactie GS: Het
college zet op meerdere manieren in
op het vergroten van de burgerkracht
en –kennis (bijv. via bindend
referendum, inspraakmogelijkheden,
zelfredzaamheid vergroten via o.a. de
MO’s) en poogt daarmee ook het
zelfsturende vermogen van burgers te
vergroten. Voor wat betreft de concrete
uitwerking geldt de uitleg zoals
gegeven bij advies 3 en 5 (komt dus
nog terug in de betreffende
commissies).

Afdoenings
voorstel GS

Afdoenings
voorstel
voorzitter

Categorie /
toelichting

aandacht te schenken aan de
factor maatschappelijk
welzijn (“geluksgevoel”) van
de inwoners van Limburg.
Het advies kan worden
meegenomen bij de
versterkte uitvoering van de
Sociale Agenda en het
daarbij behorende
vernieuwde
uitvoeringsprogramma zoals
opgenomen in het
Collegeprogramma.
11

Advies 10: Maak
gebruik van
burgerkracht en –
kennis en vergroot
het zelfsturende
vermogen van
burgers.

Dit advies sluit aan bij de
ambities van Gedeputeerde
Staten om oog te hebben
voor de menselijke maat, de
wens dit te versterken en aan
te sluiten bij de kracht die in
Limburg aanwezig is. Dit
advies hangt samen met
advies 3 voorstel tot het
opstellen van een Welzijn
Effect Rapportage (WER) uit
de adviessheet voor kwaliteit
van leven en met advies 5
om een Kenniscentrum als
vraagbaak voor de burger en

Categorie I

ID

Onderwerp

Actie

Deadline

Verantwoo
rdelijke

Stand van zaken

01-042020

Housmans,
R.W.P.E.
(Robert)

Reactie GS: GS omarmen dit voorstel
van de Burgertop en hebben vanuit het
collegeprogramma hier ook al
aandacht voor. Denk hierbij aan het
vergroten van de slagkracht van de
Groene Brigade om daarmee
samenwerking in het buitengebied te
versterken om zo te werken aan het
vergroten van veiligheid en het

Afdoenings
voorstel GS

Afdoenings
voorstel
voorzitter

Categorie /
toelichting

ondernemer op te starten uit
de adviessheet van
milieubewust ondernemen.
Voorgesteld wordt om naar
voorbeeld van de Milieu
Effect Rapportage (MER
procedure) standaard bij
beleidsuitvoeringstrajecten
aandacht te schenken aan de
factor maatschappelijk
welzijn van de inwoners van
Limburg. Hierdoor worden
slimme verbindingen gelegd,
wat goed is wordt behouden
en innovatie wordt
gestimuleerd. Krachten
worden gebundeld, koppeling
met gemeenten wordt
gelegd.
15

Advies 14:
Specifieke aanpak
op drugsafval
opstellen met focus
op preventie,
opsporing en
afhandeling. Nu is
er teveel
versnippering in het

Dit advies sluit aan bij de
ambities van Gedeputeerde
Staten uit het Collegeakkoord
om met al haar partners een
zo veilig mogelijk Nederland
en Limburg te
bewerkstelligen. Een sterke
toename van de
drugsgerelateerde

Categorie I

ID

17

Onderwerp

Actie

beleid en in de
bevoegdheden van
betrokken
organisaties.

criminaliteit is steeds vaker
zichtbaar in buurten, wijken
en ook het buitengebied,
daarmee komt de
leefbaarheid in het gedrang.
Gedeputeerde Staten kiest
ervoor om in nauwe
afstemming met haar
veiligheidspartners een
Actieplan Veilig Limburg op
te stellen, gericht op het
complementair versterken
van de veiligheidsketen.
Daarbij betrekken zij ook de
wijze waarop invulling wordt
gegeven aan de huidige
ketenregisseurs Drugs en
Milieucriminaliteit.
Onderhavig advies kan
hierbij worden meegenomen.

Advies 15 (deel
2/3): Limburg
dekkend AED
netwerk.

Dit advies sluit aan bij de
ambities van Gedeputeerde
Staten uit het Collegeakkoord
om in het onderzoeks- en
innovatiebeleid aan te sluiten
bij de nationale missie
“gezondheid en zorg”. Hierbij
hoort een praktijk gerichte

Deadline

Verantwoo
rdelijke

Stand van zaken

Afdoenings
voorstel GS

Afdoenings
voorstel
voorzitter

Categorie /
toelichting

behouden van kwaliteit. Het advies
krijgt een plek in het Actieplan Veilig
Limburg (voorraadagenda: Q1 2020),
waarin zoals aangegeven in het
collegeprogramma ook een
rollendocument zal worden
opgenomen over de taken en
verantwoordelijkheden van de
provincie, gericht op het
complementair versterken van de
veiligheidsketen.

01-032020

Housmans,
R.W.P.E.
(Robert)

Update 1-11-2019 Reactie GS: In de
bespreking in Cie CS op 6 september
2019 is in algemene zin gesproken
door partijen over de betekenis van
categorie 1 (GS) en het advies over
Limburg dekkend AED netwerk is
daarbij onder andere als concreet
voorbeeld gebruikt. GS adviseren aan

Categorie I

ID

Onderwerp

Actie

Deadline

Verantwoo
rdelijke

aanpak in afstemming met
Limburgse gemeenten voor
preventief en positief
gezondheidsbeleid. Een
inventarisatie van een AED
dekkend netwerk voor
Limburg kan als opvolging
worden uitgevoerd, om
vervolgens met een voorstel
te komen op welke wijze een
dekkend AED netwerk kan
worden gerealiseerd met
realiseren van betrokkenheid
van gemeenten en deels ook
overdracht.
18

Advies 15 (deel
3/3): Aandacht voor
het realiseren van
een rookvrije
generatie en
rookvrije
schoolpleinen.

Dit advies sluit aan bij de
ambities van Gedeputeerde
Staten om te werken aan een
integrale aanpak ter
bevordering van leefbaarheid
in wijken en buurten. Het
advies kan worden
meegenomen bij de
versterkte uitvoering van de
Sociale Agenda en het
daarbij behorende
vernieuwde
uitvoeringsprogramma zoals

Stand van zaken

Afdoenings
voorstel GS

Afdoenings
voorstel
voorzitter

Categorie /
toelichting

PS om eerst in een commissie verder
te spreken over het realiseren van een
Limburg dekkend AED netwerk
(inhoudelijk en financieel). Een
inventarisatie van de huidige stand van
zaken in geheel Limburg zal door GS
ter voorbereiding op die
commissiebespreking worden
aangeleverd.

01-042020

Housmans,
R.W.P.E.
(Robert)

Update 1-11-2019 Reactie GS: GS
stellen voor om kennis te nemen van
de gezamenlijke ambitie / missie van
vele Limburgse stakeholders
(vertegenwoordigers van beide
Limburgse GGD’n, Actiecentrum
Limburg Positief Gezond, Gezonde
Basisschool van de Toekomst, Huis
voor de Sport, Bureau Trendbreuk,
Jongeren op Gezond Gewicht en Your
Coach Next Door) bij de
totstandkoming van een gezonde
Limburgse generatie. Deze ambitie is

Categorie I

ID

Onderwerp

Actie

Deadline

Verantwoo
rdelijke

opgenomen in het
Collegeprogramma.
Betrokkenheid van
gemeenten realiseren en ook
deels zaken overdragen.
Daarnaast sluit het advies
aan bij het onderzoeks- en
innovatiebeleid irt de
nationale missie “gezondheid
en zorg”. Hierbij hoort een
praktijk gerichte aanpak in
afstemming met Limburgse
gemeenten voor preventief
en positief
gezondheidsbeleid met steun
en inzet voor “gezonde
scholen” en kindvriendelijke
buitenruimtes in Limburg.
1

Advies 1 (deel 1/2):
Het bevorderen van
sociale
samenhang, met
aandacht voor het
creëren van
plekken waar
burgers elkaar
kunnen ontmoeten.

Dit advies sluit aan bij de
ambities van Gedeputeerde
Staten om te werken aan een
integrale aanpak ter
bevordering van leefbaarheid
in wijken en buurten. Het
advies kan worden
meegenomen bij de
versterkte uitvoering van de
Sociale Agenda en het

Stand van zaken

Afdoenings
voorstel GS

Afdoenings
voorstel
voorzitter

Categorie /
toelichting

Afdoen

Aanhouden,
zie
toelichting

Categorie I
Aanhouden
tot na
ontvangst
uitvoeringska
der Sociale
Agenda.

onder meer gericht op het stimuleren
van bewegen, gezonde voeding en
een rookvrije omgeving. Naar
verwachting zullen bovengenoemde
stakeholders eind 2019 een
visiedocument bij de Provincie
neerleggen met als verzoek om hier
gezamenlijk in op te trekken. Wij zien
hier vooral een rol voor de GGD
weggelegd.

01-072020

Housmans,
R.W.P.E.
(Robert)

Update 1-11-2019 Reactie GS: De
Burgertop vraagt aandacht voor het
creëren van plekken waar burgers
elkaar kunnen ontmoeten. In de
Herfstbrief 2019 is onder Thema 4
Sociale Agenda aangegeven dat GS
aan PS voorstelt om, vooruitlopend op
een door PS vast te stellen
uitvoeringskader voor de Sociale
Agenda, het huidige subsidieplafond

ID

Onderwerp

Actie

Deadline

Verantwoo
rdelijke

daarbij behorende
vernieuwde
uitvoeringsprogramma zoals
opgenomen in het
Collegeprogramma.
Betrokkenheid van
gemeenten realiseren en ook
deels zaken overdragen.
5

12

Stand van zaken

Afdoenings
voorstel GS

Afdoenings
voorstel
voorzitter

Categorie /
toelichting

voor de regeling
gemeenschapsaccommodaties te
verhogen. Dit subsidieplafond is
inmiddels opgehoogd en de regeling
krijgt een plaats in het
Uitvoeringskader Sociale Agenda.

Advies 4:
Planbureau voor
Positief
Maatschappelijk
Welzijn (PPMW),
het opzetten van
een onafhankelijke
instantie op gebied
van algemeen
maatschappelijk
welzijn.

Dit advies sluit niet direct aan
bij een specifieke opgave uit
het actuele
Collegeprogramma.
Voorgesteld wordt om dit
advies in de
Statencommissie voor
Cultuur en Samenleving (CS)
te agenderen om daar te
bespreken op welke wijze dit
advies het beste kan landen,
en hoe gemeenten kunnen
worden betrokken. De
burgertoppanelleden worden
bij de commissie bespreking
in aanwezigheid van
portefeuillehouder
uitgenodigd om de discussie
bij te wonen.

01-022020

Voorzitter
CS

Het onderwerp zal via de
Statencommissie CS op de
voorraadagenda worden geplaatst
voor behandeling in CS van 10-12020. Reactie GS: De
portefeuillehouder in GS zal aanwezig
zijn tijdens de beoogde bespreking van
dit advies in Cie CS.

Categorie II

Advies 11: Blijf de

Dit advies hangt samen met

01-07-

Voorzitter

Het onderwerp zal via de

Categorie II

Is verwerkt in
de
voorraadagen
da CS.

ID

Onderwerp

Actie

Deadline

Verantwoo
rdelijke

Stand van zaken

vertrouwensbreuk
tussen overheid en
burger eerlijk en
diepgaand
onderzoeken zodat
van daaruit
permanent de focus
kan komen te
liggen op
oplossingsgericht
denken en
handelen.

advies 4 opzetten van een
Planbureau voor Positief
Maatschappelijk Welzijn
(PPMW). Voorgesteld wordt
om dit advies in de
Statencommissie voor
Cultuur en Samenleving (CS)
te agenderen om daar te
bespreken op welke wijze dit
advies het beste kan landen,
en hoe gemeenten en
maatschappelijke
organisaties kunnen worden
betrokken. De
burgertoppanelleden worden
bij de commissie bespreking
in aanwezigheid van
portefeuillehouder
uitgenodigd om de discussie
bij te wonen. Specifieke
aandacht wordt gevraagd
voor betrokkenheid en
dialoog met vraagstukken die
bij burgers leven. De
koppeling van dit advies met
de wijze waarop naar de
toekomst toe door de
Provincie Limburg
burgerparticipatie wordt

2020

CS

Statencommissie CS op de
voorraadagenda worden geplaatst.
Reactie GS: De portefeuillehouder in
GS zal aanwezig zijn tijdens de
beoogde bespreking van dit advies in
Cie CS.

Afdoenings
voorstel GS

Afdoenings
voorstel
voorzitter

Categorie /
toelichting
Is verwerkt in
de
voorraadagen
da CS.

ID

Onderwerp

Actie

Deadline

Verantwoo
rdelijke

Stand van zaken

01-042020

Voorzitter
FEB

Het onderwerp zal via de
Statencommissie FEB op de
voorraadagenda worden geplaatst.
Reactie GS: De portefeuillehouder in
GS zal aanwezig zijn tijdens de
beoogde bespreking van dit advies in
FEB. GS adviseren PS om bij de
bespreking in die commissie eerst te
kijken naar problemen en mogelijke
oplossingen met betrekking tot
werkgelegenheid in de zorgsector, om
pas op basis daarvan mogelijke
oplossingsrichtingen te verkennen
(waarbij een koepelorganisatie zoals
genoemd in het advies één van de
oplossingsrichtingen kan zijn).

Afdoenings
voorstel GS

Afdoenings
voorstel
voorzitter

Categorie /
toelichting

vormgegeven en deze
manier van werken in te
zetten om juist bestaande
werkprocessen te versterken.
Er is een dialoog nodig om
scherp te krijgen op welke
wijze burgerparticipatie
onderdeel van het
democratisch proces kan
worden.
20

Advies 17:
Provinciale Staten
wordt geadviseerd
om ITEM (Institute
for Transnational
and Euregional
cross border
cooperation and
Mobility) een
opdracht te
verlenen voor een
onderzoek naar de
haalbaarheid van
een
koepelorganisatie
specifiek gericht op
werkgelegenheid in
de zorgsector.

Voorgesteld wordt om dit
advies in de
Statencommissie voor
Financiën, Economische
zaken en Bestuur (FEB) te
agenderen om daar te
bespreken op welke wijze de
haalbaarheid van een
dergelijke koepelorganisatie
in de zorgsector kan worden
onderzocht. De
burgertoppanelleden worden
bij de commissie bespreking
in aanwezigheid van
portefeuillehouder
uitgenodigd om bespreken
van het
haalbaarheidsonderzoek

Categorie II
Wordt
betrokken bij
de
behandeling
van het
Statenvoorste
l ITEM in FEB
22-11-2019

ID

21

Onderwerp

Actie

Hierbij specifieke
aandacht voor
internationale
erkenning van
diploma’s en
slechten van
barrières op fiscaal
en sociaal
economisch vlak.

voor een koepelorganisatie in
de zorgsector bij te wonen.
Dit advies past in de ambitie
van gedeputeerde Staten om
over grenzen te kijken en
werken om Limburgse
belangen optimaal te dienen
en zicht te hebben op de
knelpunten bij
grensoverschrijdend
ondernemen, werken en
leren. Grote opgaven zoals
gezond en vitaal oud worden,
grondstoffen en materialen
hergebruiken of ieders kracht
en talent benutten, vragen
om een brede en ambitieuze
blik. Behoefte aan Europese
en nationale wetgeving,
urgentie en wenselijkheid is
groot. Krimp en vergrijzing
maken zoektocht naar
(verzorgend) personeel
moeilijk.

Advies 18:
Organiseer “meet
en greet” sessies
tussen (thuis-)zorg

Voorgesteld wordt om dit
advies in de
Statencommissie voor
Financiën, Economische

Deadline

Verantwoo
rdelijke

Stand van zaken

31-122019

Voorzitter
FEB

Het onderwerp zal via de
Statencommissie FEB op de
voorraadagenda worden geplaatst.
Reactie GS: GS nemen kennis van het

Afdoenings
voorstel GS

Afdoenings
voorstel
voorzitter

Categorie /
toelichting

Categorie II
Wordt
betrokken bij
de

ID

3

Onderwerp

Actie

instellingen van
België, Duitsland
en Nederland om
erkenning van
elkaars problemen
te krijgen.
Grensinfopunten
hierbij betrekken.
Deze “meet en
greet” sessies
moeten uitmonden
in internationale
erkenning van
diploma’s en
slechten van
barrières op fiscaal
en sociaal
economisch vlak.

zaken en Bestuur (FEB) te
agenderen om daar te
bespreken op welke wijze dit
advies kan worden opgepakt
door een separate
bijeenkomst van de PS
commissie te organiseren
waarvoor ook de panelleden
en eventuele stakeholders
zoals Tweede Kamer leden,
Europarlementariërs,
EUprevent en Euregio Maas
Rijn worden uitgenodigd. In
aanwezigheid van
verantwoordelijk
portefeuillehouder kunnen
dan concrete afspraken
worden gemaakt. Het vergt
Europese en nationale wil om
experimenten toe te staan.
De belangen van de
grenswerker staat hierbij
centraal.

Advies 2: Het
opzetten van een
Digitaal Platform
waar voortgang en
actueel overzicht in

Dit advies sluit niet direct aan
bij een specifieke opgave uit
het actuele
Collegeprogramma.
Voorgesteld wordt om dit

Deadline

01-072020

Verantwoo
rdelijke

Voorzitter
MD

Stand van zaken

Afdoenings
voorstel GS

Afdoenings
voorstel
voorzitter

Categorie /
toelichting

voorstel om dit advies middels een
separate bijeenkomst van de
Statencommissie te agenderen.

behandeling
van het
Statenvoorste
l ITEM in FEB
22-11-2019

Het onderwerp zal via de
Statencommissie MD op de
voorraadagenda worden geplaatst
waarbij behandeling plaatsvindt
gelijktijdig met advies 13. Reactie

Categorie II

ID

Onderwerp

Actie

relatie tot
maatschappelijke
projecten wordt
weergegeven.

advies in de
Statencommissie Mobiliteit
en Duurzaamheid (MD) te
agenderen met aandacht
voor een goede digitale
bereikbaarheid van de
samenleving. Hierbij te kijken
naar kansen van uitbreiden
van de digitale infrastructuur
inspelend op de
mogelijkheden van onze
digitale communicatievormen
in onze samenleving.
Koppeling met gemeenten
leggen. Mogelijke uitbreiding
van website “De Vereniging
Limburg”.

Deadline

Verantwoo
rdelijke

Stand van zaken

GS: De uitkomsten van de Rapportage
Verkenning Digitale Samenleving
(februari 2019) zijn op verschillende
plekken in het collegeprogramma
geland, bijvoorbeeld bij mobiliteit
(smart mobility), onderwijs (21st
century skills) maar ook dat GS actief
de samenwerking zoeken in ZuidLimburg m.b.t. de uitrol van snel
internet (naar voorbeeld van Noord- en
Midden-Limburg). De adviezen 2 en 13
vanuit de Burgertop zullen nog in PS
besproken worden. GS zullen de
strekking van de adviezen waar
mogelijk proberen reeds een plek te
geven in het Uitvoeringsprogramma
Sociale Agenda (waar het een
overzicht betreft van maatschappelijke
projecten) en in het nieuwe
missiegedreven economisch kader
(waar het de digitale sprong in de
toekomst betreft). Vervolgbespreking
in een commissie van PS zoals
voorgesteld in het Ontwerpbesluit PS
van deze twee adviezen kan
samenvallen met bespreking van de
genoemde producten
uitvoeringsagenda en het economisch
kader in de desbetreffende

Afdoenings
voorstel GS

Afdoenings
voorstel
voorzitter

Categorie /
toelichting

ID

Onderwerp

Actie

Deadline

Verantwoo
rdelijke

Stand van zaken

Afdoenings
voorstel GS

Afdoenings
voorstel
voorzitter

Categorie /
toelichting

commissies (Voorraadagenda: Q2
2020)
8

Advies 7:
Energiezekerheid
met inzet van
buffersystemen,
opslag systemen
van energie
(accu’s, OPAC,
waterstofproductie)
en het opstellen
van een
waterstofvisie.
Deze onderwerpen
zijn nog niet
voldoende
ingekaderd om aan
Gedeputeerde
Staten over te
dragen. Dit advies
meenemen bij
uitwerking van een
geslaagde
energietransitie.

Voorgesteld wordt om dit
advies in de
Statencommissie voor
Mobiliteit en Duurzaamheid
(MD) te agenderen om daar
te bespreken op welke wijze
de energietransitie het meest
effectief kan worden
gerealiseerd. De panelleden
worden bij de commissie
bespreking in aanwezigheid
van portefeuillehouder
uitgenodigd om bespreken
van de kaders voor opstellen
van een waterstofvisie bij te
wonen.

31-122019

Voorzitter
MD

Het onderwerp zal via de commissie
MD op de voorraadagenda worden
geplaatst waarbij behandeling
gelijktijdig plaatsvindt met het
behandelen van advies 8. Reactie
GS: Voorgesteld wordt om dit in Cie
MD te agenderen. GS zullen
additioneel daaraan afwegen in
hoeverre dit onderwerp onderdeel van
de Provinciale Energie Strategie (PES)
zou kunnen zijn.

Categorie II

9

Advies 8: Inzet van
een waterstoftrein
voor de Maaslijn.

Dit advies is reeds
aangekaart in de
Statencommissie voor
Mobiliteit en Duurzaamheid

01-072020

Voorzitter
MD

Het onderwerp zal via de commissie
MD op de voorraadagenda worden
geplaatst waarbij behandeling
gelijktijdig plaatsvindt met het

Categorie II

ID

Onderwerp

Actie

Deadline

Verantwoo
rdelijke

(MD). De techniek blijkt nog
niet ver genoeg
uitontwikkeld. Voorgesteld
wordt het onderwerp mee te
nemen bij bespreken van
advies 7 in de
Statencommissie voor
Mobiliteit en Duurzaamheid
(PS MD). Actualiteit geeft
aan dat het onderliggende
voorstel nu te duur is om uit
te voeren en dat er nog te
weinig inhoudelijke
technische onderbouwing
voorhanden is om het advies
aan Gedeputeerde Staten
over te dragen.
14

Advies 13: Om voor
alle Limburgers een
digitale sprong met
een zachte landing
mogelijk te maken,
heeft het
Burgertoppanel De
Digitale Sprong in
de Toekomst
aanbevelingen
gegeven. Deze

Dit advies hangt samen met
advies 2 opzetten van een
digitaal platform uit de
adviessheet kwaliteit van
leven. Dit advies sluit niet
direct aan bij een specifieke
opgave uit het actuele
Collegeprogramma.
Voorgesteld wordt om dit
advies in de
Statencommissie Mobiliteit

Stand van zaken

Afdoenings
voorstel GS

Afdoenings
voorstel
voorzitter

Categorie /
toelichting

behandelen van advies 7. Reactie
GS: Bespreking in Cie MD is
inderdaad noodzakelijk. Een eventueel
verkennend onderzoek zoals benoemd
in Cie CS op 6 september 2019 valt
onder het budgetrecht van PS.

01-072020

Voorzitter
MD

Het onderwerp zal via de
Statencommissie MD op de
voorraadagenda worden geplaatst
waarbij behandeling plaatsvindt
gelijktijdig met advies 2. Reactie GS:
Zie tekst bij advies 2.

Categorie II

ID

Onderwerp

Actie

aanbevelingen wil
men laten
vergezellen van
een ‘charter’: een
door zoveel
mogelijk partners te
ondertekenen
handvest als
‘koersbepaler’ voor
een veilige landing
in de toekomst.

en Duurzaamheid (MD) te
agenderen met aandacht
voor een goede digitale
bereikbaarheid van de
samenleving. Hierbij te kijken
naar kansen van uitbreiden
van de digitale infrastructuur
inspelend op de
mogelijkheden van onze
digitale communicatievormen
in onze samenleving.
Koppeling met gemeenten
leggen. Er kan worden
overwogen om het advies te
agenderen in de
Statencommissie CS. Bij
behandeling in de PS
commissies, bespreken op
welke wijze het opstellen van
een handvest het meest
effectief kan worden
gerealiseerd. De panelleden
worden bij de commissie
bespreking in aanwezigheid
van portefeuillehouder
uitgenodigd om te bespreken
op welke wijze met direct
betrokken partners een
dergelijk handvest moet

Deadline

Verantwoo
rdelijke

Stand van zaken

Afdoenings
voorstel GS

Afdoenings
voorstel
voorzitter

Categorie /
toelichting

ID

Onderwerp

Actie

Deadline

Verantwoo
rdelijke

Stand van zaken

Afdoenings
voorstel GS

Afdoenings
voorstel
voorzitter

Categorie /
toelichting

worden gerealiseerd.
2

Advies 1 (deel 2/2):
specifieke aandacht
voor een
provinciaal
woonwagen beleid.

De roep om homogeen
beleid wordt begrepen,
echter er ligt geen provinciale
taak op dit terrein. Dit deel
van van advies 1 wordt over
gedragen aan betrokken
gemeenten en de Vereniging
van Limburgse Gemeenten.

31-122019

Presidium

Reactie GS: In bijlage 2 van het
Ontwerpbesluit PS is terecht vermeld
dat er geen provinciale (wettelijke) rol
ten aanzien van woonwagenbeleid is.
In het collegeprogramma is
opgenomen dat GS nauw overleggen
met gemeenten om te komen tot een
integrale en complementaire aanpak
voor leefbaarheid op wijkniveau. GS
zullen in deze overleggen aandacht
vragen voor zoveel mogelijk
afstemming tussen gemeenten over
het gemeentelijke woonwagenbeleid.

Categorie III

16

Advies 15 (deel
1/3):
Aanbevelingen ter
vergroting van de
verkeersveiligheid
breed
bespreekbaar
maken en
opvolgen. Meer
aandacht schenken
aan goed project
management. Meer
inzetten op belonen
van goed gedrag.

Overhevelen naar het
Regionaal Orgaan
Verkeersveiligheid Limburg
(ROVL). Dit is een
onafhankelijke provinciale
platformorganisatie op het
gebied van
verkeersveiligheid en maakt
deel uit van het cluster
Mobiliteit. Het ROVL is
samengesteld uit vele
actoren. Op lokaal en
regionaal niveau is veel
'winst' te behalen. Die winst

31-122019

Presidium

Het Presidium zal het Regionaal
Orgaan Verkeersveiligheid Limburg
(ROVL) per brief informeren inzake
advies 15 (deel 1/3). Reactie GS: GS
nemen kennis van het voorstel om dit
advies over te hevelen naar het ROVL
en onderschrijven de daarbij door PS
gegeven motivatie.

Categorie III

ID

Onderwerp

Actie

Deadline

Verantwoo
rdelijke

Stand van zaken

Controle uitvoeren
op de besteding
van beschikbaar
gestelde middelen.

kan alleen geboekt worden
als het ROVL constructief en
daadkrachtig samenwerkt
met alle betrokkenen.
Hiervoor een PS brief
opstellen en via de griffie
laten uitgaan.

19

Advies 16: Meer
politie inzet. Tevens
op het controleren
van handhaving in
brede zin van het
woord en specifiek
handhaving op het
naleven van regels
voor ingestelde
rookvrije omgeving.

Overhevelen naar Nationale
Politie en burgemeesters.
Hiervoor een PS brief
opstellen en via de griffie
laten uitgaan.

31-122019

Presidium

Het Presidium zal dit advies per brief
onder de aandacht brengen van de
Nationale Politie en burgemeesters.
Reactie GS: GS nemen kennis van het
voorstel om dit advies over te hevelen
naar politie en burgemeesters.

13

Advies 12: Stop
met plannen, start
met verkennen.
Immers, over 5 jaar
ziet de wereld om
ons heen er weer
anders uit.

Voorgesteld wordt om geen
opvolging te geven aan dit
advies. Huidige
beleidsontwikkeling
processen hebben een
intrinsieke cyclus van
planvorming, uitvoering en
evaluatie in zich. Verkennen
en evalueren is een
structureel onderdeel.

04-102019

Geen
verantwoor
delijke

Er wordt geen opvolging gegeven aan
dit advies. Reactie GS: GS nemen
kennis van het voorstel om dit advies
geen verdere opvolging te geven en
onderschrijven de daarbij door PS
gegeven motivatie.

Afdoenings
voorstel GS

Afdoenings
voorstel
voorzitter

Categorie /
toelichting

Categorie III

Afdoen

Categorie IV

Uitleg categorieën:
Provinciale Staten (in vergadering 4-10-2019) hebben 4 categorieën vastgesteld voor de procesafhandeling van de 18 opgestelde burgeradviezen:
Categorie I: deze burgeradviezen met bijbehorende onderbouwing van PS zijn overgedragen aan GS voor verdere uitwerking. GS rapporteert binnen drie
maanden aan PS over aanpak en tijdpad per advies uit deze categorie. Bij opstellen van aanpak per burgeradvies kan GS specifiek betrokken
burgertoppanelleden consulteren.
Categorie II: deze burgeradviezen worden geagendeerd in de specifiek betrokken Statencommissies om in samenspraak met PS/GS tot een gezamenlijke
aanpak te komen. Wanneer door PS wordt ingeschat dat een brede kaderstellende discussie nodig is voor opvolging van het burgeradvies dan wordt een
separate discussiebijeenkomst georganiseerd door PS, binnen regulier budget van PS. Daar waar mogelijk en nodig worden burgertoppanelleden betrokken
bij de uitwerking.
Categorie III: deze burgeradviezen worden via het presidium (PS brief, uitvoering door Griffie) doorgeleid naar specifieke aanspreekpunten van externe
partijen en/of organisaties die voor onderhavig onderwerp de verantwoordelijkheid dragen. Verder worden deze boodschappen met daarbij behorende
argumentatie via het presidium (PS brief, uitvoering door de Griffie) gecommuniceerd richting betrokken burgers.
Categorie IV: aan deze burgeradviezen wordt geen opvolging gegeven. Dit wordt met bijbehorende argumentatie via het presidium (PS brief, uitvoering
door de Griffie) gecommuniceerd richting betrokken burgers/panels.

