
 

 

 

 

Verslag Ambtelijk Pact d.d. dinsdag 12 november 2019  

15.00-17.00 uur - Provinciehuis 

Aan het begin van de vergadering licht André toe dat het een bijzonder overleg is, in die zin 
dat het enerzijds gericht is op de gebruikelijke voorbereiding van het bestuurlijk Pact en 
anderzijds om de conferentie ‘de tafel van 100’ van 20 november te bespreken.   
 
Aanwezig; Martijn, Jan Willem, Nicole, Irene, Patty, Eric, Roy, Astrid, Rob, Emely, Pieter-
Marijn, José en André.        
 

Vooraf: 
- Verslag ambtelijk Pact d.d.27 augustus 

Akkoord. 
 
Ad A) Voorbereiden agenda bestuurlijk Pact 12 december 
1) Schriftelijke reacties op voorstellen tot besluit  - bestuurlijk Pact Brabant van 19 

september( schema) 
We bespreken hier het schema dat opgesteld is naar aanleiding van het afgelaste bestuurlijk 
Pact van 19 september.  
Het verslag van 11 juli was al besproken in het ambtelijk Pact van 27 augustus.  
Beide worden voor kennisgeving aangenomen. 

2) Provinciaal Actieplan Arbeidsmarktbeleid 2020-2023 
A) De provincie is bezig met het vormgeven van haar beleid voor de komende jaren. 

Jan Willem licht het toe dat het document tot stand gekomen is door consultatie van een 
groot aantal partijen, onder andere personen aan dit overleg. 
Het document kent een tweetal hoofdblokken;  

- Leven lang ontwikkelen 
- Talent; ontwikkelen, behouden en benutten. 

Qua proces is de verwachting dat het in het eerste kwartaal van 2020 wordt vastgesteld 
en dat daarmee ook middelen voor de regio’s vrijkomen. 
Overigens is voor 2020 geregeld dat er continuïteit van middelen inzet is. 
Reacties: 

- Het programma lijkt zich erg te richten op hoger opgeleiden. 
- Vanuit de provincie is de ambtelijke inzet wel om tot een breder programma te komen. 
- Goed dat er een keuze is gemaakt, waarbij er voldoende ruimte is voor de regio’s om 

regio specifiek beleid te ontwikkelen. 
- Is er/wordt er de verbinding gemaakt met de economische agenda? En worden beide in 

gezamenlijkheid op tafel gebracht? 
- De vraag ligt ook weer voor net als vier jaar geleden of de middelendiscussie een 

verbinding kent? Omdat verschillende dossiers/vraagstukken vanuit economie en 
arbeidsmarkt samenhang hebben. 
Hier komt geen eenduidige reactie op. 

B) Regioverdeling 
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Door Zuidoost is aangegeven dat zij bij de volgende planvorming en middelen toedeling 
gezien willen worden als twee afzonderlijke regio’s, regio Eindhoven en de regio 
Helmond. 
De provincie geeft aan dat het aan de regio’s is of zij dit willen omdat er naar 
verwachting eenzelfde budget als in. De voorgaande programma periode beschikbaar 
komt voor de regio’s, en het indien akkoord door meer regio’s gedeeld moet worden. 
De regio’s geven aan zelf met een voorstel te komen hoe om te gaan met de 
middelenverdeling en daar voor 5 december richting provincie uitsluitsel over te geven.  

3) Brief Regiofinanciering vervolgstappen 
De brief is inmiddels verzonden naar de verschillende ministeries, we wachten nog op een 
reactie. Wel is er al contact gezocht door de heer Cor van den Ham van het Ministerie EZK 
Directie Regio, team Zuid Nederland. Deze gaf aan, dat gegeven het feit dat de ministeries 
van Onderwijs en Sociale Zaken geen regionale inbedding hebben, het verstandig is de brief 
onder de aandacht te brengen bij het Techniek Pact ( Ton Wilthagen als vertegenwoordiger). 

Reacties: 

- Brief is slechts de aanleiding/eerste stap. Het blijft van belang structureel je punten van 

aandacht naar voren te brengen richting de verschillende Rijksdepartementen. 

- Geopperd wordt om niet op het Rijk te focussen maar zelf rondom centrale gedeelde 

thema’s middelen samen te brengen. 

- Wel de moeite waard om te bezien of er een interdepartementale werkgroep kan komen 

om overleg mee te voeren. 

Afspraak: Roy, Rob , Peter ( van Ierland) en André bespreken welke vervolgstappen effectief 

gezet kunnen worden. 
4) Mededelingen van de partners 

De secretaris geeft aan dat het belangrijk blijft dat de bestuurders cruciale vraagstukken uit 
de eigen regio/geleding inbrengen waar de andere partners van kunnen leren/bij kunnen 
helpen. En zich daartoe beperken. 

5) Rondvraag 
a) Het financieel verzoek van de TUI voor academische prebachelor voor vluchtelingen 

studenten wordt besproken. 
Belangrijke punten uit de reacties:  

• niet elke regio heeft de focus op hoogopgeleiden, enkele kiezen bewust voor 
laagopgeleiden,  

• er zijn meerdere aanbieders dan de TUI alleen. 

• Middelen voor het komende jaar liggen al vast. 
Conclusie is dat er geen Brabant breed draagvlak is voor het ondersteunen van het 
verzoek. Midden-Brabant geeft aan dat gezien de positie van de TUI in deze regio er een 
eigen afweging wordt gemaakt. 

b) Tijdsschema voor onze overleggen wordt aangepast, alle overleggen zijn voortaan van 
14.00-16.00 uur. 

 
Ad.B) Bespreken conferentie ‘de tafel van 100’  
 
Het tweede deel van het overleg wordt gebruikt om de inzet van de conferentie met 
elkaar te delen en de gekozen werkvorm een keer te oefenen. 

 
   
André van Gils, 
Secretaris Pact Brabant 
 


