Aangepaste dagindeling 26 oktober 2018_versie 25 oktober 2018
09.00 – 9.30 uur

09.30 – 11.30 uur

Technische vragenronde

Inspreekmoment

-

Statenvoorstel 73/18 Procedure wensen en

28 personen richten het woord tot de leden van

bedenkingen inzake deelname in coöperatieve

Provinciale Staten over Statenvoorstel 69/18

vereniging t.b.v. samenwerking overheden m.b.t.

Herindelingsadvies tot samenvoeging van de

openbaar vervoer (thema Mobiliteit)

gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven. Een overzicht

Statenvoorstel 68/18 Visie `Gedeelde mobiliteit

van de insprekers is gepubliceerd bij deze

is maatwerk` en uitwerking hiervan in een

aangepaste dagindeling.

-

adaptieve aanpak (thema Mobiliteit)
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 voorzitter bepaald

-

Indien gewenst kan vragensteller
aanvullende vragen stellen

Hart der Provincie 2
10.00 – 11.00 uur
Thema Natuur en Milieu (informerend en
oordeelsvormend)
Kosteneffectiviteit VTH
Tijdens deze bijeenkomst worden PS door John Smits
van Arena Consulting geïnformeerd over de gevolgde
methode, proces en uitkomst van het rapport “De
staat van het mandaat”. Vervolgens worden PS, op
ambtelijk niveau, geïnformeerd over de rollen en
verantwoordelijkheden van de provincie en welk
vervolg de provincie aan dit rapport heeft gegeven.
Tijdens het afsluitende oordeelsvormende gedeelte
kunnen PS met elkaar en met gedeputeerde Van den
Hout in debat over het uitgevoerde onderzoek naar
de verbetering van de kosteneffectiviteit van de
organisatie en werkprocessen van de VTH-taken.
-

2 minuten spreektijd per fractie

-

Reactie Gedeputeerde Staten is de helft van
de uitgesproken tijd van Provinciale Staten

Statenzaal

Hart der Provincie 2
11.30 - 12.30 uur

11.30 – 13.30 uur

Woordvoerdersoverleg Economie en

Thema Bestuur en Financiën (informerend en

Internationalisering

oordeelsvormend)

De woordvoerders van Provinciale Staten van het

Samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en

thema Economie en Internationalisering en

Eindhoven

Gedeputeerde Pauli komen bijeen. De Gedeputeerde

Tijdens het informerende deel van deze bijeenkomst

geeft een doorkijk in de strategische beleidsagenda

worden PS door gedeputeerde Spierings en op

en de lange termijn agenda. Verder komt de stand

ambtelijk niveau geïnformeerd over het doorlopen

van zaken van aangenomen moties en toezeggingen

proces om te komen tot het herindelingsadvies van de

aan de orde. De fracties van PVV en GroenLinks en

gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven.

GS hebben bespreekpunten voor het

Aansluitend vindt een oordeelsvormende bespreking

woordvoerdersoverleg aangedragen.

plaats. De woordvoerders gaan met gedeputeerde
Spierings en met elkaar in debat aan de hand van het

Hart der Provincie 2

Statenvoorstel 69/18 Herindelingsadvies tot

12.30 – 13.00 uur

samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en
Eindhoven.

Platform Planning & Control
Financieel-technische behandeling van de Begroting

-

2019. De ambtelijke organisatie verzorgt een

-

inleidende presentatie waarna de fracties

3 minuten spreektijd per fractie
Reactie Gedeputeerde Staten is de helft van
de uitgesproken tijd van Provinciale Staten

gelegenheid hebben om financieel-technische vragen
te stellen over de begroting(systematiek).
Gedeputeerde Van Merrienboer is niet aanwezig
i.v.m. een buitenlandse dienstreis.
Hart der Provincie 2
13.00 - 14.00 uur
Lunch

Statenzaal

