Aangepaste Dagindeling 8 september 2017
09.00 – 10.00 uur

09.30 – 10.30 uur

Themabijeenkomst Samenleving

Technische vragenronde

Philharmonie zuidnederland: informerend en
oordeelsvormend

-

Statenvoorstel 53/17 Wensen en bedenkingen
over deelname ODZOB aan stichting BIZOB

Gedeputeerde Swinkels geeft een korte inleiding

-

waarbij het besluit van GS over subsidiëring

Statenvoorstel 54/17 Motie M56 (Statenvoorstel
19/17) - Continuering van Bijenimpuls voor

symfonische muziekvoorziening 2018 en verder wordt

Brabant

toegelicht. Aansluitend vindt een oordeelsvormende

-

Statenvoorstel 49/17 MKB-plusfaciliteit Brabant

bespreking plaats. De woordvoerders geven hun visie

-

Statenvoorstel 50/17 Aandeelhouderschap NV

over het besluit van GS en gaan met de gedeputeerde
en met elkaar in debat aan de hand van de

Monumentenfonds Brabant
-

Statenvoorstel 46/17 Uitwerking Tussenuitspraak

Statenmededeling Besluit subsidiëring symfonische

RvS, d.d. 17 mei 2017, inzake PIP “Nieuwe

muziekvoorziening 2018 en verder.

Verbinding Grenscorridor N69”
-

o

2 minuten spreektijd per fractie

o

Reactie Gedeputeerde Staten is de helft

Statenvoorstel 52/17 Vaststelling PIP “Nieuwe
Verbinding Grenscorridor N69 - 1e herziening”

-

Statenvoorstel 57/17 Deelname aan vereniging

van de uitgesproken tijd van Provinciale

Vanguard Initiative - kenbaar maken van wensen

Staten

en bedenkingen

Hart der Provincie 2

Hart der Provincie 3

10.05 – 11.35 uur

10.35- 12.05

Thema Ruimte

Thema Energie

Brabantse Agenda Wonen: informerend en

Investeringsprogramma energie: oordeelsvormend

oordeelsvormend
Het doel van de bijeenkomst is om PS te betrekken bij
Tijdens deze informerende en oordeelsvormende

het aanvullende investeringsprogramma Energie, dat in

bijeenkomst worden de Staten geïnformeerd over de

oktober/november 2017 aan PS wordt voorgelegd.

inhoud, de uitgangspunten en de implementatie van

Gedeputeerde Spierings bespreekt graag in een

de Brabantse Agenda Wonen en gaan met de

vroegtijdig stadium met PS de richting die het nieuwe

Gedeputeerde en elkaar in debat.

investeringsprogramma krijgt. De woordvoerders gaan
met de Gedeputeerde en elkaar in debat aan de hand
van de Statenmededeling Evaluatierapport Energie en
Discussiestuk Aanvullend Investeringsvoorstel.
o

2 minuten spreektijd per fractie

o

Reactie GS is de helft van de
uitgesproken tijd van PS

Hart der Provincie 2

Hart der Provincie 3

11.40 - 12.40 uur

12.00 – 13.00 uur

Werkgroep omgevingsvisie

Lunch

Tijdens deze werkgroepbijeenkomst wordt u onder

Er is voorzien in een collectieve lunch, die vanaf 12.00

meer bijgepraat over de stand van zaken van het

uur klaar staat.

proces van de Omgevingsvisie, wordt stilgestaan bij de
themabijeenkomst van 22 september 2017 en wordt
tevens gesproken over de rol van de werkgroep in het
verdere proces van de omgevingsvisie tot aan de
verkiezingen van PS van maart 2019.
Hart der Provincie 2

Statenlounge

12.45 – 13.15 uur

12.45 – 13.15 uur

Procedurevergadering (incl. lunch)

Mogelijkheid tot inspreken
De volgende persoon richt graag het woord tot de

Hart der Provincie 4

woordvoerders Samenleving over Philharmonie
zuidnederland:
-

Dr. Stefan Rosu, intendant en bestuurder van
Philharmonie zuidnederland

Hart der Provincie 3
13.15 uur Aanvang PS (vast moment)
1.

Opening van de vergadering / vaststellen agenda

2.

Onderzoek van geloofsbrieven, toelating en beëdiging tijdelijk lid van Provinciale Staten C. de Heer

3.

Actualiteit

Bespreekstukken
1.

Statenvoorstel 47/17 Onderzoeksrapport Zuidelijke Rekenkamer naar verkoop van Attero

Stemming
•
•

Er wordt gestemd over bovengenoemd bespreekstuk
Ontwerpbesluit 55/17 Statenvoorstel Lijst Ingekomen Stukken periode1 juni 2017 tot en met 28 juni
2017

•

Ontwerpbesluit 51/17 Notulen van de PS-vergadering 9 juni 2017

Statenzaal
15.30 – 16.30 uur / na afronding PS vergadering

15.30 – 16.30 uur / na afronding PS vergadering

Woordvoerdersoverleg Mobiliteit

Rondvraagmoment

De woordvoerders van Provinciale Staten van het

Tijdens het rondvraagmoment kunnen Statenleden

thema Mobiliteit en Gedeputeerde Van der Maat

vragen stellen aan de inhoudelijk gedeputeerde(n). Een

komen bijeen. De Gedeputeerde geeft een doorkijk in

overzicht van ingediende vragen is gepubliceerd bij

de strategische beleidsagenda en de lange termijn

deze aangepaste dagindeling.

agenda. Verder komt de stand van zaken van
aangenomen moties en toezeggingen aan de orde.

-

Per vraag wordt de spreektijd voor de

Zowel woordvoerders als Gedeputeerde Staten hebben

vragensteller en beantwoording door

bespreekpunten voor het woordvoerdersoverleg

gedeputeerde door de voorzitter bepaald

aangedragen.

-

Indien gewenst kan vragensteller aanvullende
vragen stellen

Hart der Provincie 2

Hart der Provincie 3

