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Geachte dames en heren,

Contactpersoon

Hierbij nodig ik u uit voor de extra vergadering van Provinciale Staten op
vrijdag 23 oktober 2015, vanaf 11.30 uur in de Statenzaal van het
provinciehuis.

K. ten Cate
Afdeling
Griffie
Bijlage(n)

Op de agenda staat het interpellatiedebat op verzoek van de fractie van de PVV,
div.
inzake de invulling door de provincie van het verzoek van de Minister van BZK,
E-mail
zoals verwoord in de brief van de Minister van 13 oktober 2015 aan de
statengriffie@brabant.nl
commissarissen van de Koning. Gelet op het feit dat Gedeputeerde Staten bevoegd
zijn tot verlening van een omgevingsvergunning voor grootschalige asielopvang en
omdat de fractie van de PVV uit berichtgeving heeft opgemaakt dat het college actief
werkt aan de invulling van voornoemd verzoek van de Minister, is gevraagd om een
interpellatie van het college.

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Brabant,

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 23 oktober 2015
De vergadering begint om 11.30 uur.
I.
II.

III.

Opening van de vergadering / vaststellen agenda
Interpellatiedebat op verzoek van de fractie van de PVV
inzake de invulling door de provincie van het verzoek van
de Minister van BZK, zoals verwoord in de brief van de
Minister van 13 oktober 2015 aan de commissarissen van
de Koning. Gelet op het feit dat Gedeputeerde Staten
bevoegd zijn tot verlening van een omgevingsvergunning
voor grootschalige asielopvang en omdat de fractie van de
PVV uit berichtgeving heeft opgemaakt dat het college
actief werkt aan de invulling van voornoemd verzoek van
de Minister, is gevraagd om een interpellatie van het
college.
Sluiting
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