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Vooraf 
 
De D66-statenfractie in Brabant hecht veel waarde aan een kritische 
beoordeling van haar activiteiten. We voelen ons verplicht, o.a. aan onze 
achterban, om duidelijk te laten zien wat we wel en wat we niet, of niet goed, 
gedaan hebben. Reden waarom we, nu alweer voor het derde jaar, onze 
activiteiten en prestaties laten beoordelen in een verslag waarbij onze 
standpunten en beloften geplaatst worden tegenover onze uitspraken en 
activiteiten. Aan de hand van onze verkiezings- programma wordt bekeken wat 
we ‘ervan gebakken hebben’.  
 
Daarnaast vinden we het belangrijk om ons waarschijnlijk meest herkenbare 
thema ‘innovatie’ toe te passen op ons jaarverslag: ook in dit verslag wordt door 
links gekoppeld naar blogs en websites waar verslagen van onze 
werkzaamheden op staan of opiniërende stukken over het betreffende thema.  
 
In 2009 springen er een paar grote tijdslurpende dossiers uit: Essent, de 
aanloop tot het Megastallendebat en Jeugdzorg. De hoeveelheid overleggen, 
telefoontjes en bijeenkomsten die daaraan gekoppeld zijn, vallen in het 
Jaarverslag niet precies terug te vinden maar ik kan iedereen verzekeren: we 
stonden er vaak mee op en gingen er mee naar bed.  
 
Dankzij de inzet van Paul de Beer en onze steunfractieleden heeft D66 Brabant 
op verschillende gebieden een inbreng in de politieke discussie kunnen leveren 
waarvan we met een gerust hart kunnen zeggen dat het kwalitatief van hoog 
niveau was. Ik dank alle mensen die ons daarbij geholpen hebben heel hartelijk: 
we gaan er samen met hen ook in 2010 weer met volle kracht tegenaan.  
 
Maruška Lestrade, juni 2010. 



                                                                                          Jaarverslag 2009 D66 Provinciale Statenfractie Noord-Brabant 

 
 4 

D66 in Noord-Brabant 
 

D66 in Noord-Brabant bestaat uit de politieke fractie en het regiobestuur. De 
volgende personen zijn betrokken bij en zetten zich in voor deze provinciale organisatie:  

 
 

Fractie 
Voorzitter en statenlid Maruška Lestrade-Brouwer 
Commissie Paul de Beer 
Secretaris fractie Berend de Vries 
Politiek medewerker Roy Breuer 
Fractiesecretariaat Ineke Griens 
Penningmeester Harry Arkesteijn 
Steunfractie Truus Houtepen 

Kees de Wit 
Ingrid Oomen 
Tineke Klitsie 
Michael Egmont-Petersen 
Ruud van Esch 
Mustafa Bahcecioglu 
Harry Arkesteijn 
Bernard Teeuwen 
Roy Breuer 

Fractiesecretariaat Ineke Griens 

 
 

Regiobestuur 
Voorzitter Eric de Bruijn 
Secretaris Tom Mulder 
Penningmeester Ingo Everaard 
Lid Maarten Janssen 
Lid Margret Vreedenburgh 
Lid Mariëlle Overboom 
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Thema 1: Meer regie bij de provincie 
 
Uit het verkiezingsprogamma 2007-2011: 

Meer regie bij de provincie. Daarbij hoort volgens D66 dat het debat voor burgers 
van Brabant inzichtelijk wordt. De afgelopen jaren is gebleken dat de provinciale politiek 
niet transparant te werk ging. Door dit manco kan er minder participatie en ‘afrekening’ 
plaatsvinden. Kortom, het democratische gehalte wordt aangetast. D66 pleit daarom voor 
meer transparantie en duidelijkheid. De partij wil deze discussie koppelen aan de taken 
van de provincie.  

Er zijn vraagstukken die de gemeentelijke grenzen overschrijden. Deze moeten door 
de provincie worden opgepakt, waarbij een initiërende en (zo nodig) sturende rol zinvol 
is. Voor een aanpak op maat is het zaak dat de regio's van Noord-Brabant zich sterker 
profileren. 

Het Brabantse gevoel in de regio’s zou versterkt kunnen worden.Regionale referenda 
zouden daarbij kunnen helpen. Per regio zouden ontwikkelingsplannen opgesteld 
kunnen worden met een brede inspraak, zoals bij het reeds voorhanden rapport ‘Pieken 
in de Delta’ (de regionale visie op West- Brabant) is gebeurd.  

De provincie zou, volgens D66, ook een taak moeten zien in de profilering van Noord-
Brabant in het kader van de Europese samenwerking, zoals bij Euregio. De concrete 
acties die in het verkiezingsprogramma genoemd worden, zijn: 

˃ Ontwikkelen en realiseren van een visie en een duurzame strategie voor Noord-
Brabant als geheel; daarbij onderscheid naar de verschillende regio's van Noord-
Brabant gericht op de verschillende thema's; 

˃ Stimuleren van (sub)regionale samenwerking, opzetten van netwerken en 
(sub)regionale kenniscentra gericht op het uitwisselen van kennis en ervaringen; 

˃ Versterken van de samenwerking binnen de Euregio; 
˃ Opheffen van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. 

 
 

Bijbehorende acties in 2009 
 
Schriftelijke vragen: 
Alarmeringssysteem C2000  met knullige beantwoording 
Vragen over Q-koorts  
 
Activiteiten/werkbezoeken: 
Opnamen voor Brabant Battle 
Persconferentie Brabant over de economische crisis 
Verhaal over Q-koorts 
Platform Europa 
Europa stimuleert, zuid-nederland investeert 
Debat en finale grote Brabantse Europa quiz  
 
 
 

http://d66noordbrabant.nl/verkiezingsprogramma_1�
http://d66noordbrabant.nl/svr20090929�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=3076�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2807�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2020�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2063�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2193�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=3111�
http://d66noordbrabant.nl/act20090701�
http://d66noordbrabant.nl/act20090518�
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Thema 2: Milieu en duurzame energie 
 
Uit het verkiezingsprogamma 2007-2011: 

Dit thema neemt voor D66 een prominente plaats in, en twee speerpunten passeren 
hierbij dan ook de revue. Enerzijds is dat het behoud en de versterking van de 
biodiversiteit in Noord-Brabant; een onderwerp dat voor D66 hoog in het vaandel staat.. 
D66 is een voorstander van een versterking van de ecologische landbouw en een 
ontmoediging van milieu-onvriendeliike landbouw, tuinbouw en veeteelt. Het gaat 
eenvoudigweg om een slim gebruik van de beschikbare grond.  
Daarnaast is duurzame energie in de provincie Noord-Brabant een belangrijk thema voor 
D66. Het gaat hierbij om lokale initiatieven, voorbeeldgedrag en duurzame inzet. De 
provincie is volgens D66 aan zet om dit uit te dragen. 
 Concreet zal de provincie volgens D66 op een aantal punten het initiatief moeten 
nemen. Hierbij kan gedacht worden aan het stimuleren en distribueren van biotransport 
en -brandstoffen. Andere provincies lopen hierin voorop en D66 vindt dat Noord- 
Brabant, gezien het potentieel aan infrastructuur in de provincie, deze achterstand moet 
inlopen. Ook dient de provincie duidelijker positie in te nemen ten aanzien van 
alternatieve vormen van energie. Brabant heeft een innovatief karakter en is dan ook de 
aangewezen provincie om nieuwe technieken op dit gebied te ontwikkelen. Dat 
innovatieve karakter kan tot zijn recht komen wanneer het gaat om ontwikkelingen ten 
aanzien van duurzame energie. Met het oog op dit alles formuleert het 
verkiezingsprogramma de volgende concrete acties: 

˃ Het vrijmaken van extra middelen voor experimenten op het terrein van 
duurzame energie; 

˃ Het ondersteunen van duurzame energie door het subsidiëren van 
proefprojecten in de vorm van ‘pilots’; 

˃ Het stimuleren van samenwerkingsverbanden voor innovatieprojecten op het 
gebied van duurzame energie; bijvoorbeeld nieuwe constructietechnieken voor 
zonnepanelen.  

 
 

Bijbehorende acties in 2009 
 

Schriftelijke vragen: 
Schriftelijke vragen Essent Milieu en publicaties 
Verzoek interpellatiedebat Essent Milieu 
 
Activiteiten/werkbezoeken: 
Aanbieding Nota Waterkracht 
Bom, DOE en Energie 
Wassend water bij Den Bosch  
Dagelijks contact over Covanta 
Het wurgcontract van Essent Milieu 
Bezoek aan de Hooydonkse watermolen 
 

http://d66noordbrabant.nl/verkiezingsprogramma_2007-2011�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2468�
http://d66noordbrabant.nl/svr20090518�
http://d66noordbrabant.nl/svr20090301�
http://d66noordbrabant.nl/act20091127�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2046�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2071�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2481�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2117�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2931�
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Thema 3: Gebruik van de ruimte 
 
Uit het verkiezingsprogamma 2007-2011: 

Het gevecht om de ruimte in Brabant tussen bedrijven, woningbouw, recreatie en 
infrastructuur is in volle gang. Het provinciale streekplan geeft sturing aan dit proces. 
Een concrete uitwerking hiervan krijgt gestalte in regioplannen, die duidelijkheid 
verschaffen over de ontwikkelmogelijkheden. D66 ziet twee soorten bedreigingen. Op de 
eerste plaats is er de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening, waarmee het Rijk minder 
stuurt en meer regie en verantwoordelijkheid ten aanzien van de kwaliteit van de ruimte 
aan gemeenten overlaat. D66 ziet het als een belangrijke taak van de provincie om de 
Brabantse ruimte goed te ordenen. Qua karakter zal de provincie in dit proces 
voornamelijk moeten optreden als belangenafweger, en niet als superregelgever. 
Kwetsbare waarden, zoals natuur- en stiltegebieden en open ruimte spelen hierbij een 
rol. D66 wil dat het provinciebestuur een Omgevingsplan maakt waarin deze belangen 
worden afgewogen. De functies van wonen, werken en recreëren moeten hier plaats in 
nemen, en zullen uiteindelijk eveneens moeten worden verankerd in het 
toekomstperspectief van de (sub)regio. De plannen moeten daarmee ‘toekomstvast’ 
worden. Dit komt voort uit de gedachte dat lokale overheden zich in veel gevallen te vaak 
laten leiden door een strategie voor de korte termijn.  
 Ondanks het feit dat D66 geen voorstander is geweest van het stimuleren van de 
overloop van glastuinbouwbedrijven van het Westland naar Noord- Brabant, hebben 
andere partijen toegestaan dat de provincie met 250 hectare veel ruimte geeft aan deze 
vorm van tuinbouw. Voor D66 is het nu van groot belang dat er kritisch wordt gekeken 
naar het gebruik van de ruimte. Dit mag niet leiden tot ‘verrommeling’. Bovendien moet 
er zorg voor worden gedragen dat de tuinbouw zoveel als mogelijk wordt geïntegreerd in 
het huidige landschap.  
 Naast glastuinbouw kent Noord-Brabant veel intensieve veehouderijbedrijven. 
Door de economische opleving breiden deze bedrijven vaak meer uit dan is toegestaan. 
Ondernemers willen hun rendement verhogen door schaalvergroting toe te passen. De 
handhaving van gemaakte afspraken laat op dit gebied te wensen over, waardoor de 
ongeremde uitbreiding van varkensstallen de leefruimte in Brabant stevig onder druk 
zet. Voor alle agrarische ontwikkelingen dienen heldere economische plannen te worden 
ontwikkeld zonder verborgen agenda's, belangen en subsidies.  
D66 speerpunten ten aanzien van dit thema, zijn:  

˃ Stop de verdere uitbreiding intensieve veehouderij; 
˃ Quotum op aantallen varkens; 
˃ Handhaving van eerder gemaakte afspraken op dit terrein; 
˃ Beschouwing van vele vormen van intensieve veehouderij als een soort 

industrieel bedrijf en niet als een grondgebonden activiteit;  
˃ Reconstructie van het buitengebied verder doorvoeren. 
˃ Ontwikkelen van een structuurvisie ruimtelijke ordening;  
˃ Starten van een brede discussie in Noord-Brabant over het toekomstperspectief 

(inclusief consequenties voor streekplan en reconstructieplannen) en nader 
uitwerken naar de diverse regio's;  

˃ Ontwikkelen van een visiedocument voor duurzame bedrijfsterreinen; 
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˃ Versterken van de samenwerking op duurzame bedrijventerreinen, waardoor 
bedrijven bijvoorbeeld gebruik maken van elkaars reststromen. 
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Bijbehorende acties in 2009 
 

Schriftelijke vragen: 
Woningen in landbouwontwikkelingsgebieden 
Intensieve veehouderij, gezondheidsproblematiek en reconstructie   
Knooperven  
 
Activiteiten/werkbezoeken: 
Mijn Mooi Brabant 
Stallen in het landschap 
De Groote Peel 
Werkbezoek Duurzame Veehouderij  
Peeldag 
Debatavond Megastallen Nee 
 
 

 
 
 

 

http://d66noordbrabant.nl/svr20090824�
http://d66noordbrabant.nl/svr20090813�
http://d66noordbrabant.nl/svr20090602�
http://d66noordbrabant.nl/act20090709�
http://d66noordbrabant.nl/act20090624�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2064�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2206�
http://d66noordbrabant.nl/act20090517�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=3186�
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Thema 4: Noord-Brabant innovatie topregio 
 
Uit het verkiezingsprogamma 2007-2011: 

Noord-Brabant profileert zich ondanks een heus actieprogramma volgens D66 nog steeds 
te weinig op dit gebied. Het Brabantse land heeft ontzettend veel potentieel; juist de 
combinatie van aanwezige grote bedrijven en de kennisindustrie maken vestiging in deze 
provincie erg aantrekkelijk. Helaas heeft de provincie een expliciete voorkeur voor 
maakindustrie, en de beperkingen die hieruit voortvloeien, worden steeds pijnlijker 
duidelijk. 
 Op de eerste plaats is er sprake van een toenemend tekort aan vakmensen in de 
maakindustrie. Met een breed en grootschalig communicatieplan kan het slechte imago 
waarmee vakmensen te kampen hebben, worden aangepakt. Ook kan met de inzet van 
computertoepassingen de animo voor technische beroepen en vakmanschap worden 
verhoogd. Volgens D66 draagt de provincie hier een uitdrukkelijke verantwoordelijkheid.  
 Daarnaast ziet D66 veel mogelijkheden voor de provincie bij het stimuleren van 
een kansrijk vmbo-onderwijs. Zo kan worden bewerkstelligd dat Brabant aantrekkelijk is 
en blijft om een vak te leren en er te werken en te wonen. Op alle niveaus (mbo, hbo en 
universiteit) leiden discrepanties tot extra druk: er zijn weinig stageplaatsen, banen en 
starterwoningen. Hierin liggen kansen voor onderwijs en bedrijfsleven om beter samen te 
werken. 

D66 is dan ook een vurig pleitbezorger van verdere ontwikkeling en versterking 
van de kenniseconomie in Noord-Brabant, waardoor de concurrentie met andere 
Euregio’s aangegaan kan worden. Het door gemeenten én provincie aantrekken van meer 
bedrijven en kenniswerkers vormt hierbij een speerpunt. Intensieve samenwerking is 
hierbij van groot belang. 
 Ten slotte wil D66 dat provinciale innovatie meer in een grensoverschrijdend 
perspectief wordt geplaatst. Alleen met een Europese visie is het mogelijk om uit te 
groeien tot een ‘topregio’. Noord-Brabant zal de toegevoegde waarde en de successen van 
Europese samenwerking voor de provinciale economie meer moeten aantonen. 
Uitwisseling van kennis, ervaringen en producten zijn sleutelbegrippen in dit proces. 
Leuven en Aken bieden hier veel mogelijkheden toe, mits er ook werkelijk iets met de 
resultaten wordt gedaan. Bedrijven, onderwijs en overheid hebben de ingrediënten voor 
de ontwikkeling tot topregio in huis. Wat rest is volgens D66 een geweldige investering 
van jaarlijks 500 miljoen euro door het provinciebestuur, dat zelf een rangschikking 
hierin zal moeten maken.  
Concreet heeft D66 zich voor de provincie Brabant toegelegd op de volgende acties: 

˃ Een duurzaam plan ontwikkelen voor de topregio Zuidoost; 
˃ Extra investeren in starterswoningen voor kenniswerkers, de Hightech Campus 

en andere innovatiecentra in Noord- Brabant zoals kenniscentra MKB 
˃ De ambachtsschool opnieuw invoeren; 
˃ Een extra campagne houden met als doel een hogere waardering voor het 

vakmanschap; 
˃ Games voor scholengemeenschappen inzetten om imago vakmanschap te 

verbeteren; 
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˃ Omroep Brabant als medium gebruiken voor imagoverbetering en versterking 
van de waardering van Noord- Brabant als innovatieve topregio; 

˃ Examens minder taalafhankelijk maken.  
 

Bijbehorende acties in 2009 
 
Activiteiten / werkbezoeken: 

Stuurgroep landbouw innovatie Brabant 
Design als motor voor innovatie   
Bijeenkomst "Ondernemen in zwaar weer" 
Bijeenkomst The Business of Art & The Art of Business van de 
Ondernemerslift  
Advertentie provincie met bijdrage Maruška Lestrade 
Pitstopdag kamer van koophandel  
SuperTU/esday, de innovatieve kracht van brainport  
Strategie of nie  

Meeting Comeback Cities 
 
Rapport 
Duurzaam inkopen 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.omroepbrabant.nl/�
http://d66noordbrabant.nl/act20091007�
http://d66noordbrabant.nl/act20090930�
http://d66noordbrabant.nl/act20090706�
http://d66noordbrabant.nl/act20090708�
http://d66noordbrabant.nl/act20090708�
http://d66noordbrabant.nl/page/downloads/20081111Advertentie_Begroting_2009.pdf�
http://d66noordbrabant.nl/act20090928b�
http://d66noordbrabant.nl/act20090922�
http://d66noordbrabant.nl/act20090527�
http://d66noordbrabant.nl/act20090917�
http://d66noordbrabant.nl/page/downloads/Duurzaam_Inkopen_bij_de_overheid_Brabant.pdf�
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Thema 5: Mobiliteit en infrastructuur 
 
Uit het verkiezingsprogamma 2007-2011: 

De economische activiteiten in de provincie nemen steeds verder toe en leiden tot 
alsmaar sterker wordende verkeersstromen. Onlosmakelijk gevolg hiervan is dat het 
aantal files en knelpunten fors toeneemt. Voor de Brabantse wegenstructuur is er een 
alternatief voorhanden in de vorm van vervoer over het spoor. Helaas laat deze 
mogelijkheid qua veiligheid in veel opzichten nog te wensen over. 

Volgens D66 kan en mag verkeer niet los gezien worden van andere zaken, zoals 
economische ontwikkeling, sociale contacten en licht-, geluids- en luchthinder. Het 
motto van D66 is dan ook helder: met verstand ruimte bieden en richting geven aan 
mobiliteit. Concreet dient er volgens D66 daarom op een aantal punten ingezet te 
worden. Hierbij valt te denken aan flinke aandacht voor stimulering van alternatieve 
vervoersstromen. Het fietsgebruik in de provincie dient een nieuwe impuls te krijgen 
door aanleg van nieuwe fietspaden die zonder enige hinder van (spoor)wegen in het 
landschap opgenomen worden. Wanneer het gaat om infrastructuur voor de auto zal er 
steeds meer ondergronds gebouwd moeten worden. Daarnaast is D66 voorstander van 
veilig vervoer via het spoor. Het spoorwegennet is een alternatief voor de zwaarbelaste 
(snel-)wegen, maar de toenemende vraag naar vervoer over het spoor zet de veiligheid 
onder druk. Noord-Brabant heeft kennis in huis om verkeersgeleidingssystemen toe te 
passen en verder te innoveren. Ook zou een nieuwe spoorlijn door West-Brabant soelaas 
kunnen bieden. Goederenvervoer per spoor door woonkernen dient zoveel mogelijk 
beperkt te worden.  
 Ook kan de aansluiting tussen de verschillende vormen van openbaar vervoer 
fors verbeterd worden door de aanleg van de ‘Brabant light-rail’. Een snellere verbinding 
tussen de Brabantse steden onderling is gewenst. Samenwerking dient hierbij het 
uitgangspunt te zijn. Alleen zo kan een toekomstvast verkeersontwerp worden 
ontwikkeld. 
 Een vierde speerpunt van D66 vormt een kwalitatief goed en betaalbaar systeem 
van openbaar vervoer. Grote rond- en randwegen slibben dicht en dagelijks staan de 
toegangswegen tot de Brabantse steden vast. Dit is te wijten aan kwaliteitsarm openbaar 
vervoer. Door forse investeringen kan de gewenste kwaliteit verkregen worden. Het gaat 
daarbij om openbaar vervoer dat zich kenmerkt door snelheid, betrouwbaarheid en 
toegankelijkheid. 

Ten slotte is D66 er voorstander van om meer autogebruik dan autobezit te 
belasten. Tolwegen, vignet en kilometerheffing zouden geschikte instrumenten hiervoor 
kunnen zijn. Landelijke initiatieven worden genomen en de provincie Noord-Brabant kan 
hier eenvoudig bij aansluiten. 
Om dit thema in de praktijk vorm te kunnen geven heeft D66 ingezet op een aantal 
acties: 

˃ Er komt een Task-Force Infrastructuur, die moet zorgdragen voor een nieuwe 
blauwdruk van Brabant met toepassing van de beschikbare technologie; 

˃ Een subsidie op auto’s en vrachtwagens die duidelijk duurzamer zijn dan de 
rest, bijvoorbeeld omdat zij biodiesel tanken; 

˃ Er wordt geëxperimenteerd met openbaar vervoer voor bepaalde doelgroepen; 



                                                                                          Jaarverslag 2009 D66 Provinciale Statenfractie Noord-Brabant 

 
 14 

˃ Vervoersmanagement wordt effectief en efficiënt ingezet; 
˃ Er vindt een reactivering van de IJzeren Rijn plaats; 
˃ De A4 wordt verlengd; de A58 tussen Hazeldonk en de aansluiting op de A27 

wordt verbreed; De aanleg van het tracé A69 wordt gerealiseerd. 
  
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/IJzeren_Rijn�
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Bijbehorende acties in 2009 
 

Activiteiten / werkbezoeken: 
Grenscorridor N69 
Alderstafel 
Airport Eindhoven 
HOV  
Elfstedentocht in Brabant  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

                                   
 

                                                              
 
 

 
 

http://d66noordbrabant.nl/act20091109�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2683�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2670�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2669�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=1955�
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Thema 6: Vitale ouderen 
 
Uit het verkiezingsprogamma 2007-2011: 

Noord-Brabant en vooral de regio Zuidoost-Brabant vergrijst. D66 ziet dit graag als kans, 
in plaats van bedreiging. 
 Nieuwe opvattingen over wonen en verplegen hebben geleid tot een sterk 
verouderde verplegingscapaciteit. Dit vraagt om forse investeringen. Alleen zo kan de 
verpleegcapaciteit in pas lopen met de veranderde eisen. Zo lang als mogelijk zelfstandig 
blijven wonen vormt hierbij het uitgangspunt. De inzet van ICT speelt hierin een 
sleutelrol: het kan zelfstandig wonen lange tijd faciliteren. Hierin liggen mogelijkheden 
voor het bedrijfsleven en, in het bijzonder, voor de focus van Philips op ‘Health’. D66 
verwacht van de provincie dat zij verdere innovatieve ontwikkeling in de zorgketen de 
komende jaren sterk zal stimuleren en tot een nauwe samenwerking met Philips op dit 
onderwerp zal komen.  
 Daarnaast is genormaliseerd wonen voor dementerenden voor D66 een 
belangrijk thema. In 2005 en 2006 heeft de partij het onderwerp nadrukkelijk op de 
provinciale agenda weten te plaatsen. Het leven in kleinschalige woongroepen heeft 
positieve effecten op de groep dementerenden, en gemeenten, woningbouwcorporaties en 
zorginstellingen hebben daarin een belangrijke uitvoerende taak. Deze taak dient door de 
provincie ondersteund te worden in stadswijken, maar ook in grote en kleine dorpen. 
 Wat betreft de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning is D66 
duidelijk: de uitvoeringsverantwoordelijkheid ligt bij gemeenten, maar de provincie 
Noord- Brabant denkt mee. D66 zal hiernaar blijven vragen om zo een provinciaal WMO- 
steunpunt te kunnen realiseren. Dit steunpunt richt zich op de uitwisseling van 
deskundigheid en best practices. 
 Ten slotte wil D66 dat er blijvend aandacht wordt besteed aan Jonge 
Mantelzorgers en aan respijtzorg. Met provinciale steun heeft de Brabantse Raad 
voor Mantelzorgers ervoor gezorgd dat het begrip ‘mantelzorg’ bekend is. Op jonge 
mensen kan de mantelzorgtaak een zware claim leggen en remmend werken op hun 
ontwikkeling. Dit moet voorkomen worden. De houding is ‘volhouden en doorgaan’, maar 
er moet voor hen altijd een mogelijkheid zijn om stoom af te blazen.  
D66 heeft met het oog op dit thema een aantal concrete acties uitgewerkt: 

˃ De provincie bevordert innovatie in de zorg; 
˃ de provincie bevordert samenwerking en faciliteert patiënten- en zorgketens; 
˃ de provincie activeert het genormaliseerd wonen voor dementerenden; 
˃ de provincie zal vernieuwende pilots op diverse zorgniveaus stimuleren; 
˃ de provincie moet met een publiekscampagne zelfredzaamheid promoten; 
˃ de provincie blijft een goede ‘mantel’ voor jonge en oudere Mantelzorgers; 
˃ de provincie zorgt voor een goede communicatie over deze zaken met en tussen 

gemeenten en zorginstellingen. 
 

Bijbehorende acties in 2009 
 

Geen 
 

 

http://www.minvws.nl/dossiers/wmo/default.asp�
http://www.br-mantelzorg.nl/�
http://www.br-mantelzorg.nl/�
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Thema 7: Jeugd 
 

Uit het verkiezingsprogamma 2007-2011: 

‘De jeugd is de toekomst’ is een veelgehoord gezegde. D66 onderschrijft dit. Helaas staat 
de kwaliteit van de jeugdzorg al jaren onder druk. Sinds 2005 kan de schuld hiervoor bij 
de provincie gelegd worden, want in dat jaar is jeugdzorg wettelijk een provinciale taak 
geworden. De provincie hoort in de ketenaanpak een regierol te vervullen, die 
onlosmakelijk verbonden is met meer energie en inzet van haar zijde.  

D66 vindt in dit kader dat er een helder proces in de keten van jeugdzorg opgezet 
moet worden. De provincie heeft als taak om via Bureau Jeugdzorg en de instellingen 
die zorg aanbieden, voldoende en kwalitatief goede hulp aan te bieden. D66 pleit voor 
een grote nadruk op preventie door het verzamelen en verspreiden van kennis over 
jeugdwelzijn. Mocht behandeling via de geïndiceerde weg van jeugdzorg toch nodig zijn, 
dan wil D66 dat een heldere procesgang duidelijkheid biedt. 

Op de tweede plaats dient de provincie volgens D66 bemiddelend op te treden 
tussen onderwijs en zorgverleners om nascholing, bijscholing en onderzoek naar nieuwe 
methodieken te ontwikkelen. D66 vindt dat verantwoord uitgevoerde Jeugdzorg begint bij 
goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers van instellingen, die bij de zorg en 
behandeling van jongeren en hun omgeving betrokken zijn. 
 Ten slotte ziet D66 veel kansen in het oprichten van meer Brede Scholen. 
Deze vorm van samenwerking rondom onderwijs is een passend concept voor onze 
veranderende maatschappij. De samenwerking tussen diverse instellingen is essentieel 
binnen deze formule, waar een grote preventieve werking vanuit gaat. Volgens D66 moet 
er echter geïnvesteerd worden in het vermogen tot samenwerken tussen de instellingen, 
om de ontwikkeling te bespoedigen. Ook pleit D66 voor een kwaliteitskeurmerk, zodat 
ouders op grond van duidelijkheid en kwaliteit een goede keuze kunnen maken. 
Concreet vertaalt dit alles zich in de volgende acties: 

˃ Optimaliseer de keten van jeugdzorg; 
˃ Implementeer het kindvolgsysteem; 
˃ Verhoog de kwaliteit van de indicatie- en behandeldeskundigheid; 
˃ Monitor gemeenten ten aanzien van preventieve activiteiten van jeugdwelzijn; 
˃ Ontwikkel een kwaliteitskeurmerk voor Brede Scholen. 

 

 
 
 
 

 
 

http://www.bureaujeugdzorg.info/�
http://www.bredeschool.nl/�


                                                                                          Jaarverslag 2009 D66 Provinciale Statenfractie Noord-Brabant 

 
 18 

Bijbehorende acties in 2009 
 

Schriftelijke vragen: 
Onderzoek combinaties van zorg  
Mogelijke belangenverstrengeling 
 
Activiteiten / werkbezoeken: 
Jongeren na jeugdzorg 
Werkbezoek AMK 
Werkbezoek De Maashorst 
Werkbezoek Bijzonder Jeugdwerk Brabant – website en blog 
Allemaal Jeugdzorg 
Opening Centrum voor Jeugd en Gezin 
Combinaties van Zorg: nieuw onderzoek naar Jeugdzorg 
De foto’s van De Eindhovense School 
Pact Brabant over werkloze jongeren 
 
Rapporten: 
Actieplan Jeugdzorg 
 
 
 
 
 
 

 

http://d66noordbrabant.nl/svr20090616�
http://d66noordbrabant.nl/svr20090218�
http://d66noordbrabant.nl/act20091104�
http://d66noordbrabant.nl/act20090305�
http://d66noordbrabant.nl/act20090227�
http://d66noordbrabant.nl/act20090130�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2031�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2178�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2332�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2601�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=3008�
http://d66noordbrabant.nl/act20090715�
http://d66noordbrabant.nl/actieplan_jeugdzorg�
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Thema 8: Positionering en profilering Noord-Brabant 
 
Uit het verkiezingsprogamma 2007-2011: 
D66 is voorstander van een beeld dat Noord-Brabant neerzet als innovatie provincie met 
innovatieve gemeenten. De diverse media in Brabant zouden hierbij kunnen 
ondersteunen. Een dergelijke profilering komt de aantrekkingskracht van de provincie op 
bedrijven en mensen van buiten ten goede. Daarmee behoudt de provincie de 
noodzakelijke instroom van kenniswerkers om de Brabant topregio te laten blijven. Heel 
nadrukkelijk zal de Euregio Eindhoven, Leuven, Aken neergezet dienen te worden.  
 De vernieuwingsdrang laat zich op diverse beleidsterreinen terugvinden, zoals 
ouderenzorg, jeugdzorg, voorlichtings- en opvoedingsprogramma’s, betere 
toegankelijkheid en integratie dossiers door versnelde toepassing ICT, andere manieren 
van werken, stimuleren en faciliteren van het aansluiten schoolsystemen bij huidige 
maatschappij. Refererend aan Vincent van Gogh als vernieuwer op het terrein van de 
schilderkunst profileert Noord-Brabant zich nu met name op het terrein van Design. 
West- Brabant richt zich meer op ‘gaming’ en een prominente rol voor Maintenance 
valley. Het beeld van Vincent van Gogh als vernieuwer in de cultuur wordt echter te 
weinig benut. Het profileren van Vincent van Gogh als icoon van vernieuwing in Noord- 
Brabant kan een positief marketingeffect voor de provincie met zich meebrengen. 
 De provincie zal de gewenste, voor Noord-Brabant noodzakelijke, profilering 
dienen te stimuleren. Om ervoor te zorgen dat de verworven positie van Noord-Brabant 
op het terrein van design niet verwatert, zal er veel energie moeten worden gestoken in 
vernieuwingsprojecten en verregaande samenwerking op dit terrein tussen de 
verschillende (sub)regio’s. Bundeling van krachten en nauwe samenwerking kan de 
creatieve sector een grote impuls geven, hetgeen past in de traditie van Noord-Brabant 
als vernieuwer in de kunst. Het accent zal meer gelegd worden op vernieuwende 
impulsen in plaats van extra accenten op het verleden.  
 Met name de link tussen de potentie van technologie en het vinden van nieuwe 
toepassingen is matig ontwikkeld. Design moet worden gekoppeld aan de sterke 
maakindustrie. Dit is nodig om een meer complete innovatieve keten te (blijven) 
ontwikkelen in nauwe samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven. 
Hoewel Brabantse industrie op deze punten zelf het heft in handen neemt, zit er 
onvoldoende snelheid in t.o.v. andere (sub)regio’s.  Er is dus óók voor de provincie werk 
aan de winkel. Men zal door het leggen en versterken van industriële ketens een betere 
regisserende en stimulerende rol moeten spelen. Dit in nauwe samenwerking met de 
genoemde partijen.  
 
Concrete acties die D66 ten aanzien van dit thema voor ogen heeft zijn: 

˃ Het opzetten van een communicatiesysteem in samenwerking met de 
verschillende (sub)regio’s in Noord-Brabant;  

˃ De inhoudelijke communicatie verbeteren door beter aan te sluiten bij bestaande 
media.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Euregio�
http://www.vangoghhuis.com/�
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Bijbehorende acties in 2009 
 
Mede ingediende motie: 
Provinciale Bouwsteen Brabant Culturele Hoofdstad 2018 

Activiteiten / werkbezoeken: 
Dan denk je aan Brabant  (Presentatie merk Brabant)  
Erfgoed Brabant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2902�
http://d66noordbrabant.nl/act20090917b�
http://d66noordbrabant.nl/act20090603�
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Algemeen: wat er nog meer is gebeurd in 2009 
 
In dit gedeelte worden alle ontplooide activiteiten van de Statenfractie weergegeven die 
niet onder een thema uit het verkiezingsprogramma vallen. De aandacht van de 
provinciale fractie ten aanzien van het lokale contact is daar een voorbeeld van. Als 
afsluiting wordt in dezelfde structuur als in de voorgaande hoofdstukken een 
totaaloverzicht gegeven van alle ondernomen acties. 
 
Schriftelijke vragen en mede ingediende moties: 
Dierenwelzijn 
Advies Raad voor de Financiële Verhoudingen inzake herverdeling van de provinciale 
inkomsten 
Bomen Museumtuin 
Essent 
Provinciale Bouwsteen Brabant Culturele Hoofdstad 2018 
 
Algemene en/of landelijke activiteiten: 

Rondetafelconferentie homo emancipatie 
Brabantse amateurkunst verkiezingen  
Lancering website Noord-Brabants Museum   
Bijeenkomst 'vrouwen ontmoeten vrouwen'  
Ambassadeursnetwerk vrouwen in de politiek 1,2,3,4,5,6,7 
opening bastionder 
Jongeren in debat 
Essentdossier: 1, 2, 3, 4, 5,6,7, foto’s vergadering, standpunt fractie  
Dossier nieuwe Commissaris van de Koningin: 1,2,3,4,5,6, 
Een dag uit het leven van Maruška: 1,2,3,4,5, 
Presentatie over de provincie met foto´s   
Presentatie programma’s  
Jury aan het werk  
Bezoek aan PS door scholieren 
D66 Congres in Rotterdam met Guy Verhofstadt (met foto’s) 
Meer dan 100 Internationale Vrouwendagen  
Indoor Brabant 
De minister op bezoek bij de Provinciale Staten 
Europese verkiezingen: aftrap in Nuenen  
Flyeren op de High Tech Campus 
Integriteit in het provinciehuis: de suikerzakjes 
Alexander in Oudenbosch  
D66 in de tuin bij Maruška 
IPO congres 
Start van het Brabantse politieke jaar: de afsprakencarroussel 
De foto’s van de Jonge Democraten  
Statendag in Zuid-Holland 
19 november: dag van de cateringmedewerker algemeen 

http://d66noordbrabant.nl/svr20091209�
http://d66noordbrabant.nl/act20091204�
http://d66noordbrabant.nl/act20091120�
http://d66noordbrabant.nl/act20090911�
http://d66noordbrabant.nl/act20090403�
http://d66noordbrabant.nl/act20090402�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2307�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2284�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2237�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2126�
http://d66noordbrabant.nl/act20090904�
http://d66noordbrabant.nl/act20090401�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=1983�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=1978�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=1972�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=1962�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2047�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2263�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2341�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2362�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2366�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2336�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2018�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2078�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2610�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2933�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2952�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2676�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2941�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=3015�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2891�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2128�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2129�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2011�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2021�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2102�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2184�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2185�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2189�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2231�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2285�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2375�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2493�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2593�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=3083�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2787�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2946�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2879�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2848�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2982�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=3097�
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D66 Congres Breda met foto’s 
 
Lokale contacten 

Bijeenkomst D66 lijsttrekkers zuidoost-brabant  
Bezoek afdeling de Kempen – website en blog 
Alexander pechtold in Breda en  in 'Spraakvermaak' in Terheijden - website en 
blog 
Bezoek afdeling Den Bosch aan het provinciehuis  - website en blog 
Bezoek Fatma Koser Kaya aan Boxtel 
Breda en Het Hijgend Hert  
Bezoek aan D66 Boxtel 
Oprichtingsvergadering D66 Rucphen 
Avond met jongerenpartij in Boxtel 
Bezoek aan D66 in Cuijk 
Bezoek aan D66 afdeling Boxtel  
Wandeling met D66-ers in de Tongelreep 
Vanavond etentje met D66-ers in Breda, morgen congres 
Fotoshoot met de mensen van D66 Den Bosch  
Debat in Den Bosch algemeen 
Afdelingsvergadering D66 Boxtel  
 
Rapporten: 
Standpuntenverslag - september 2005 t/m april 2009 
 
Krantenartikelen/publicaties 
Pechtold: 'D66 zal niet licht in coalitie stappen' 
Oppositie uit controlecommissie   
 
PS-vergaderingen: 
18 vergaderingen, zie onder andere: 

Algemene Beschouwingen 

Tekst algemene beschouwingen Marujska Lestrade op ambtenaar2.0  
 
Fractievergaderingen: 

Bezoek Palet aan de fractievergadering 
Bezoek stichting Zet aan de fractievergadering 
Bezoek PSW aan de fractievergadering met foto’s 
Bezoek van vereniging kleine kernen brabant 
 
Algemene Regiovergaderingen: 

4 vergaderingen, zie: 
- De regio vergadering en Europa 
- ARV en Duurzaam Inkopen algemeen 
- Regio vergadering  
 

http://www.marusjkalestrade.nl/?p=3058�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=3075�
http://d66noordbrabant.nl/act20091128�
http://d66noordbrabant.nl/act20090914�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2907�
http://d66noordbrabant.nl/act20090208b�
http://d66noordbrabant.nl/act20090208�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2072�
http://d66noordbrabant.nl/act20090119�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=1996�
http://d66noordbrabant.nl/act20090109�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2072�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2345�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2667�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2656�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2818�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=3012�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2960�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=3057�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=3158�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2497�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2701�
http://d66noordbrabant.nl/page/downloads/StandpuntenSep2005tmApr2009.pdf�
http://d66noordbrabant.nl/page/downloads/20090209BNDeStem.pdf�
http://d66noordbrabant.nl/page/downloads/20090310BrabantsDagblad.pdf�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=3013�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=3022�
http://d66noordbrabant.nl/act20090406�
http://d66noordbrabant.nl/act20090928�
http://d66noordbrabant.nl/act20090921�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2925�
http://d66noordbrabant.nl/act20090622�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2104�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2672�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2996�
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Commissievergaderingen en rekenkamer: 

Commissievergaderingen en de bestuurders bijeenkomst 
Laatste politieke dag in 2009 rekeningcommissie 
Extra commissie over Heijmans dossier 
Presidium: 9 vergaderingen (zitting door Maruška Lestrade)  
Agendacommissie: 8 vergaderingen  
Bestuur en Middelen: 14 vergaderingen (zitting door Maruška Lestrade)  

Ruimte en Milieu: 13 vergaderingen, zie Werkbezoek cie RM (zitting door Paul de 
Beer) 
Zorg, Welzijn en Cultuur1

Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid: 9 vergaderingen, zie 

: 8 vergaderingen (zitting door Paul de Beer) 

Commissie EMG 
(zitting door Maruška Lestrade)  

Beleidsevaluatie2: 8 vergaderingen, zie Exit Commissie Beleidsevaluatie (zitting 
door Maruška Lestrade)  

Rekeningcommissie: 6 vergaderingen, zie Rekeningcommissie (zitting door Maruška 
Lestrade) 
Programmaraad Zuidelijke Rekenkamer 1,2 (zitting door Maruška Lestrade) 
Werkgroep Verbetering Begroting (zitting door Maruška Lestrade) 
Werkgroep Afscheid Commissaris van de Koningin (zitting door Maruška Lestrade) 
Vertrouwenscommissie nieuwe Commissaris van de Koningin (zitting door 
Maruška Lestrade) 
 

                                                        
1  Cie ZWC wordt als een zware cie ervaren. 
2  Er speelden toestanden rondom de cie Beleidsevaluatie:  tijdelijk is Marusjka 
weggeweest in verband met de haar inziens ongeoorloofde invloed die PS (met name CDA en 
VVD) wilde uitvoeren op de programmering van de cie.  Het betrof een onderzoek naar de 
reconstructie. Marusjka is pas teruggekomen toen er een nieuwe verordening is aangenomen 
waarbij de cie meer vrijheid in de planning van de onderzoeken kreeg toebedeeld. 

http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2908�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=3165�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=3139�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2412�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2012�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2181�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2127�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2197�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2199�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=3089�
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=2606�
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Totaaloverzicht 
 
 
Resultaten 
 

Totaal: Opmerkingen: Thema met 
hoogste score: 

Acties: 

Moties: 
 

0 Alleen overgenomen moties nvt 

Overgenomen 
moties: 
 

2  8 

Schriftelijke 
vragen: 

9   3 

Amendementen: 0  nvt 
Rapporten: 2  4 en 7 
Activiteiten, 
werkbezoeken 
gekoppeld aan 
thema’s 

43  4 

Algemene 
(landelijke) 
activiteiten en 
lokale contacten 

29 / 163 Het Essent-dossier is als 1 actie 
geteld. Dit vanwege het groot aantal 
en daardoor onoverzichtelijk geheel 
van activiteiten.  

 nvt 

Vergaderingen: 
 

PS: 18x  
Cies: 75x 
Regio: 4x 

Fractie:16x   

 nvt 

                                                        
3  Het Essent-Dossier levert erg veel acties op die niet allemaal zijn doorgerekend in dit aantal.  
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