Voorlopige dagindeling 18 januari 2019
Let op. De tijdstippen en locaties kunnen nog veranderen als gevolg van de actualiteit. In de week van de
Statendag vindt u op woensdag de aangepaste dagindeling met definitieve tijden en locaties via
www.brabant.nl/ps onder Staten Actueel en de betreffende Statendag. Heeft u vragen? Neem gerust contact op
met de Statengriffie via statengriffie@brabant.nl of 073- 6812278.
9.00 – 9.30 uur
Inspreekmoment

Hart der provincie 2
9.30 – 10.00 uur
Technische vragenronde
-

-

9.30 – 11.00 uur
Thema Ruimte (informerend en

Statenvoorstel 60/18 Derde

oordeelsvormend)

wijzigingsverordening Reglementen voor het

Provinciaal ontwikkelbedrijf, projecten werklocaties en

waterschap Aa en Maas, Brabantse Delta

MIPP-projecten

en De Dommel (thema Natuur en Milieu)

Tijdens deze themabijeenkomst worden PS

Statenvoorstel 87/18 Procedure wensen en

geïnformeerd over het beleid dat met het provinciale

bedenkingen inzake Investeren in

ontwikkelbedrijf wordt gerealiseerd en hoe de

maatschappelijk vastgoed via ESG

provincie omgaat met de financiële risico’s.

Erfpachtleningen Bewust Investeren (thema

Tevens kunnen de fracties en de gedeputeerde Van

Bestuur en Financiën)

Merrienboer met elkaar in gesprek over deze risico’s
en de te realiseren beleidsdoelen.

Hart der Provincie 2
10.00 - 10.30 uur
Rondvraagmoment

Voor deze bijeenkomst geldt:
-

2 minuten spreektijd per fractie;

-

reactie GS is de helft van de uitgesproken
spreektijd.

Tijdens het rondvraagmoment kunnen Statenleden
vragen stellen aan de inhoudelijk gedeputeerde(n).
Statenleden hebben tot dinsdag 15 januari 2019
12.00 uur gelegenheid om vragen in te dienen. Een
overzicht van ingediende vragen wordt gepubliceerd
bij de 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

Hart der Provincie 3

10.30 – 11.00 uur
Woordvoerdersoverleg Samenleving
De woordvoerders van Provinciale Staten van het
thema Samenleving en gedeputeerde Swinkels komen
bijeen. De Gedeputeerde geeft 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 fracties van D66 en GroenLinks hebben
bespreekpunten voor het woordvoerdersoverleg
aangedragen.

Hart der Provincie 2
11.00 - 12.30 uur

11.00 – 12.30 uur

Thema Samenleving (informerend en

Thema Economie en Internationalisering

oordeelsvormend)

(informerend)

Uitvoeringsprogramma Cultuur 2016-2020

Europese programma’s als instrument voor provinciaal

Tijdens deze themabijeenkomst worden PS

beleid

geïnformeerd over (de keuze voor) de

Tijdens deze bijeenkomst worden PS geïnformeerd

aandachtspunten van de evaluatie

over de resultaten van de lopende Europese

Uitvoeringsprogramma Cultuur, inclusief een doorkijk

programma’s (2014-2020) en de voorbereidingen

voor de resterende planperiode en de periode

van de nieuwe Europese programma’s (2021-2027).

daarna. Tevens kunnen de fracties en gedeputeerde

Tevens wordt door een spreker namens PhotonDelta

Swinkels aan de hand van de Statenmededeling

de betekenis van een OPZuid subsidie voor het

‘Uitvoeringsprogramma Cultuur 2016-2020 –

concrete project PhotonDelta geïllustreerd.

Evaluatie ex art. 217a Provinciewet’ met elkaar in
debat gaan en aandachtspunten meegeven voor
verbetering van de uitvoering van de cultuuragenda
voor de resterende planperiode. Eventuele
informerende vragen kunnen worden meegenomen in
de spreektijd van de fracties.
Voor deze bijeenkomst geldt:
-

2 minuten spreektijd per fractie;
reactie GS is de helft van de uitgesproken
spreektijd.

Hart der Provincie 2

Hart der provincie 3

