
Aangepaste dagindeling 2 februari 2018 

 

09.30 - 10.00 uur 

 

Technische vragenronde 

Thema Samenleving: Statenvoorstel 05/18 Advies aan 

het Commissariaat voor de media inzake de Stichting 

Regionale Omroep Brabant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hart der Provincie 2 

09.30 – 10.00 uur 

 

Rondvraagmoment 

Tijdens het rondvraagmoment kunnen Statenleden 

vragen stellen aan de inhoudelijk Gedeputeerde(n). 

Een overzicht van ingediende vragen is gepubliceerd 

bij deze aangepaste dagindeling.  

 

- Per vraag wordt spreektijd voor 

vragensteller en beantwoording door 

Gedeputeerde door de voorzitter 

bepaald 

- Indien gewenst kan de vragensteller 

aanvullende vragen stellen 

 

Hart der Provincie 3 

10.00 - 11.30 uur 

 

Thema Bestuur en Financiën: informerend   

Rondetafelgesprek geheimhouding  

Aanleiding voor het rondetafelgesprek is het besluit 

van Provinciale Staten van 8 september 2017 om in 

navolging van de aanbevelingen van de Zuidelijke 

Rekenkamer in het onderzoeksrapport naar de 

verkoop van Attero een rondetafelgesprek te 

organiseren. Aan de hand van een casus worden de 

woordvoerders van het thema Bestuur en Financiën 

door drie experts meegenomen in de beantwoording 

van een aantal vragen over geheimhouding en 

vertrouwelijkheid.  

 

 

 

Statenzaal 

10.00 – 11.30 uur 

 

Thema Ruimte: oordeelsvormend 

Beheersstatuut provinciaal ontwikkelbedrijf  

Gedeputeerde Van Merrienboer informeert Provinciale 

Staten aan de hand van het Statenvoorstel 03/18 

Perspectief ontwikkelbedrijf over de aan PS 

voorgestelde wijziging van het beheersstatuut. Na een 

korte inleiding is er ruimte om als woordvoeders met 

elkaar en met de gedeputeerde in debat te gaan over 

de door GS voorgestelde aanpassing van het 

beheersstatuut van het provinciaal ontwikkelbedrijf. 

 

- 2 minuten spreektijd per fractie 

- Reactie Gedeputeerde Staten is de helft van 

de uitgesproken tijd van Provinciale Staten 

 

Hart der Provincie 3 



11.30 – 12.30 uur 

 

Woordvoerdersoverleg Bestuur en Financiën   

De woordvoerders van Provinciale Staten van het 

thema Bestuur en Financiën en de Commissaris van de 

Koning, Gedeputeerden Pauli, Spierings, Van der 

Maat en Van Merrienboer komen bijeen. De 

Commissaris en de Gedeputeerden geven een doorkijk 

in de strategische beleidsagenda en de lange termijn 

agenda. Verder komt de stand van zaken van 

aangenomen moties en toezeggingen aan de orde. De 

fractie van GroenLinks en Gedeputeerde Spierings 

hebben bespreekpunten voor het 

woordvoerdersoverleg aangedragen. 

 

Hart der Provincie 2 

11.30 – 12.30 uur 

 

Platform Integriteit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hart der Provincie 3 

 


