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Geachte dames en heren,

Uw kenmerk
-

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van Provinciale Staten op vrijdag
16 oktober 2015, vanaf 14.00 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis.

Contactpersoon
K. ten Cate
Afdeling

Ik verzoek het college van Gedeputeerde Staten hun delegatie af te stemmen
op de te behandelen voorstellen.

Griffie
Bijlage(n)
div.

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Brabant,

E-mail
statengriffie@brabant.nl

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

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

Provinciale Staten
Voorlopige agenda der Staten van vrijdag 16 oktober 2015
De vergadering begint om 14.00 uur.
I.

Opening van de vergadering / vaststellen agenda

II.

Vragenhalfuur

III.

Actuele moties

IV.

Stemming

61/15 notulen van PS 4 september 2015
70/15 Lijst ingekomen stukken voor de periode van 12 september tot
en met 2 oktober.
53/15 Afgeven verklaring van geen bedenkingen op de WABOaanvraag onderdeel strijdig gebruik in het kader van het Provinciaal
Inpassingsplan (PIP) N279 Noord
48/15 Verstrekken hybride lening aan de BNG Bank
55/15 Zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 en de
ontwerpmeerjarenraming 2017-2019 van de Gemeenschappelijke
Regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)
44/15 Wijziging Verordening ruimte 2014, kaartaanpassingen 4
V.

Bespreekstukken

58/15 Externe accountant PS, vervolgopdracht EY 2016
De vigerende opdracht van uw Staten aan de externe accountant EY tot de jaarlijkse
controle van de provinciale jaarrekening eindigt op grond van het huidige contract op
31 december 2015. De Rekeningcommissie uit de voorgaande bestuursperiode
2011-2015 heeft het functioneren van de huidige accountant geëvalueerd en in haar
overdrachtsdocument aan uw Staten de suggestie gedaan, om onder gelijkblijvende
condities uit het lopende contract, de opdracht te verlengen voor 2016. Op grond
daarvan wordt u voorgesteld deze opdracht dienovereenkomstig te verstrekken aan
EY.
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62/15 Bestuursrapportage 2015
In de bestuursrapportage rapporteren GS over de voortgang van de uitvoering in het
lopende begrotingsjaar. Referentiekader hiervoor is de begroting, de daarin geplande
prestaties en de daaraan gekoppelde middelen. De uitvoering van de geplande
prestaties ligt over de hele linie goed op koers. Op onderdelen stellen GS enkele
bijstellingen aan PS voor als gevolg van actuele (financiële) ontwikkelingen, ontstane
knelpunten en het herplannen van middelen in de tijd op basis van uitgewerkte
planningen van programma’s en projecten.
VI.

Sluiting
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