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Aan de leden van het presidium

Onderwerp

Agenda vergadering van het presidium d.d. 10 juni 2014

Postbank 1070176

Datum

28 mei 2014
Ons kenmerk

3601102
Uw kenmerk

Geachte dames en heren,
Hierbij nodig ik u namens de voorzitter uit voor de vergadering van het
presidium op dinsdag 10 juni a.s.
Deze vergadering is gepland van 18.00-19.00 uur en wordt gehouden in
kamer 1.36 in het Provinciehuis.

Contactpersoon

Jos Dankers
Afdeling

Griffie
Telefoon

(06) 55686522
Bijlage(n)

Diverse bijlagen

De griffier van Provinciale Staten van Noord-Brabant,

E-mail

jdankers@brabant.nl

Mw. drs. C.J.M. Dortmans

Het provinciehuis is vanaf
het centraal station bereikbaar met stadsbus, lijn 61
en 64, halte Provinciehuis
of met de treintaxi.

Provinciale Staten
Griffie

Concept-agenda vergadering presidium d.d. 10 juni 2014
De vergadering vangt aan om 18.00 uur en duurt tot 19.00 uur.
1.
2.

Opening van de vergadering/vaststelling agenda
Benoemingen (vertrouwelijk):
a. Provinciale commissaris Tuinbouw Ontwikkelings Maatschappij
(TOM)

Datum

28 mei 2014
Ons kenmerk

3601102

(gedeputeerde Yves de Boer wil graag vertrouwelijk de voordracht
voor een provinciale commissaris van de TOM toelichten).
b. Periodiek gesprek delegatie presidium met commissaris van de

Koning

(mondeling cdK)
c.

Mutaties bemensing commissie Integriteit

(memo bespreken en instemmen met de voorgestelde mutaties)
3.

Uitkomsten schriftelijke consultatie presidium d.d. 28 april 2014

(vaststellen)
4.

Mededelingen/ter kennisname stukken
a. Vervolg enquête werkwijze PS en griffie

(mondelinge toelichting door de griffier)
b. Huis van Brabant; nieuwbouw

(vertrouwelijk; gedeputeerde Bert Pauli zal dit onderwerp mondeling
toelichten)
c.

Fractiekamers na verbouwing

(kennis nemen van volgorde fracties, elektronisch deurslot en
meubilair fractiekamers na de verbouwing)
d. Vergaderen tijdens de verbouwing

(kennis nemen van data en locaties vergaderingen tijdens de
verbouwing)
e. Opening voor Statenleden

(kennis nemen, dat: gekozen wordt voor de organisatorische
oplossing; dat PS-leden wordt toestaan gebruik te maken van de
“semafoonregeling”; een evaluatie na een half jaar.)
f.

Memo ‘Uiten van wensen en bedenkingen door PS’

(kennis nemen van de procedure rond het uiten van wensen en
bedenkingen)
g. Overzicht planning komende drie maanden PS

(kennis nemen van de geplande activiteiten PS voor de komende
drie maanden)
h. Stand van zaken financiële uitputting

(kennis van nemen, dat de financiële uitputting van de budgetten PS
op schema ligt)
i.

Nieuwe werkwijze ingekomen stukken

(kennis nemen van de nieuwe werkwijze ingekomen stukken)
j.

Dag van de democratie (Prodemos)
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(kennis nemen, dat vanwege de verbouwing geen eigen open dag
wordt georganiseerd; dat Statenleden geattendeerd worden op
initiatieven van gemeenten en dat de dag van de Democratie
meegenomen wordt in het nieuwe communicatie PS).
Datum

5.

Agenda vergadering Provinciale Staten 4 juli 2014

(agenda vaststellen; mogelijk zullen veel voorstellen als hamerstuk aan de
orde komen. Indien wordt overwogen op donderdagavond te starten met
de PS-vergadering, zouden de voorstellen 35/14 (financiële verordening),
31/14 (majeure projecten), 36/14 (ASV), 37/14 (grondstrategie),
38/14 (wijziging waterverordening), 31/14 (zienswijze ODZOB), 34/14
(zienswijze OMWB), 40/14 (zienswijze Biesbosch), 41/14 (rapportage
ZRK) en 48/14 (benoeming ZRK en AV IPO) daar voor in ogenschouw
genomen kunnen worden. Afhankelijk van het aantal hamerstukken kan
overwogen worden 33/14 (Brabant C-fonds) op donderdag te
agenderen).
6.

28 mei 2014
Ons kenmerk
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Vervolg aangifte vermeend lek voorbereidingsbesluit

(memo bespreken; instemmen met het overnemen van het voorstel van de
hoofdofficier van justitie).
7.

Verlenging voorzitterschap Provinciale Omgevings Commissie (POC)
VOLGT (bespreken memo; instemmen met afwijking van de vigerende

verordening door de huidige voorzitter POC nog tijdelijk te verlengen).
8.

Statenvoorstel benoeming lid Programmaraad Zuidelijke Rekenkamer en
plaatsvervangend lid Algemene Vergadering IPO
(statenvoorstel vaststellen t.b.v. behandeling op 4 juli aanstaande in PS).

9.

Zuidelijke Rekenkamer; evaluatie aanbieding rapportages aan provincie
Noord-Brabant

( memo bespreken; instemmen met de gewijzigde werkwijze tot
aanbieding van de rapporten ZRK en het nieuwe aanbiedingsprotocol).
10. Zuidelijke rekenkamer; wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling

Zuidelijke Rekenkamer Noord-Brabant en Limburg 2013

(Statenvoorstel vaststellen; betreft de instelling van een bedrijfsreserve
middels een gemeenschappelijk besluit van de provincies Noord-Brabant
en Limburg. Nota Bene: aangehouden voorstel van 16 mei, thans in
gewijzigde vorm opnieuw voorgebracht.)
11. Papierloos vergaderen

(memo bespreken; kennis te nemen van de kostenbesparing en de fiscale
consequenties; GS te verzoeken om digitaal niet goed leesbare stukken
op papier te verstrekken aan PS-leden; te besluiten dat PS-leden voor de
resterende bestuursperiode op verzoek papieren vergaderstukken
ontvangen van hun fractiemedewerkers (optie 2, Bijlage 2)) .
12. Kosten dataverbruik en verrekening met Statenleden
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(memo bespreken; instemmen met de voorstellen inzake het dataverbruik
2013 en de resterende bestuursperiode)
13. Rondvraag
Datum

14. Sluiting

28 mei 2014
Ons kenmerk

Volgende vergadering:
Maandag 15 september, reguliere vergadering (18.00-19.00 uur)

3601102
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