Voorlopige dagindeling 22 november
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 https://www.brabant.nl/politieken-bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-ps. Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de Statengriffie via
statengriffie@brabant.nl of 073- 6812278.
10.00 - 11.00 uur

10.00 – 10.30 uur

Thema Economie en Internationalisering (informerend en

Inspreekmoment

oordeelsvormend)
Talentenagenda 2025
Gedeputeerde Van Gruijthuijsen informeert PS over de
uitgevoerde verkenning naar een Talentenagenda 2025.
Ook kunnen PS input leveren voor de verdere uitwerking
van de Talentenagenda, die één van de bouwstenen
vormt voor het nog vast te stellen actieplan
Arbeidsmarkt. Eventuele informerende vragen kunnen
worden meegenomen in de spreektijd van de fracties.
Voor deze bijeenkomst geldt:
-

2 minuten spreektijd per fractie
Reactie Gedeputeerde Staten is de helft van
de uitgesproken tijd van Provinciale Staten

Hart der Provincie 2
Hart der Provincie 3
10.30 - 11.00 uur
Technische vragenronde


Statenvoorstel 52/19 Negende wijzigingsverordening
Legesverordening Noord-Brabant 2012 (thema
Bestuur en Financiën)

Hart der Provincie 3
11.00 - 12.30 uur

11.00 – 11.30 uur

Thema Natuur en Milieu (informerend)

Rondvraagmoment

Klimaatadaptatie

Statenleden kunnen vragen stellen aan de

Na een toelichting van gedeputeerde Grashoff over de

gedeputeerde(n). Statenleden hebben tot dinsdag 19

aangekondigde kadernota klimaatadaptatie worden de

november 12.00 uur gelegenheid om vragen in te

belangrijkste partners in de gelegenheid gesteld hun

dienen. Een overzicht van ingediende vragen wordt

visie op dit onderwerp te geven. Daarna hebben de

gepubliceerd bij de aangepaste dagindeling.

statenleden de mogelijkheid vragen te stellen aan
gedeputeerde Grashoff en de aanwezige partners.

-

Per vraag wordt spreektijd voor de
vragensteller en beantwoording door de
gedeputeerde door de voorzitter bepaald

-

Indien gewenst kan de vragensteller
aanvullende vragen stellen

Hart der Provincie 3

11.30 – 12.30 uur
Thema Samenleving (informerend)
Gesprek met Regionale Mediaraad, directeur en
hoofdredacteur van Omroep Brabant
De woordvoerders van het thema Samenleving gaan in
gesprek met (een aantal) leden van de Regionale
Mediaraad: Arnoud Versluis (voorzitter), Ilse van den
Eeden, Kees van Beek, Maarten Koolen en Christian
Tomassen. Ook Henk Lemckert, directeur Omroep
Brabant en Renzo Veenstra, hoofdredacteur Omroep
Statenzaal

Brabant nemen deel aan het gesprek. Het gesprek wordt
gevoerd aan de hand van bijgevoegde concept- agenda.
Hart der Provincie 3
12.30 – 13.00 uur
Procedurevergadering (incl. lunch)
Hart der Provincie 4

13.00 – 13.30 uur
Fotomoment
Het is tijd voor een nieuwe actuele groepsfoto van Provinciale Staten. De foto wordt o.a. gebruikt voor een aantal
communicatieve uitingen. Alle Statenleden worden verzocht op tijd bij de hoofdingang te verzamelen (bij geschikt
weer wordt de foto buiten gemaakt).
13.30 uur Aanvang PS (vast moment)


Opening van de vergadering/vaststellen agenda



Actualiteit

Bespreekstukken en stemming

Begrotingswijziging 59/19 Uitvoeringsprogramma Energie 2020-2023
Stemming
Er wordt gestemd over bovengenoemde bespreekstukken, alsmede over:

•


Ontwerpbesluit 67/19 Lijst Ingekomen Stukken PS periode 10 oktober 2019 t/m 30 oktober 2019
Ontwerpbesluit 58/19 Notulen van de PS-vergadering 13 september 2019
Ontwerpbesluit 65/19 Notulen van de PS-vergadering 11 oktober 2019

Statenzaal
Extra PS (aansluitend op reguliere PS)
1.

Opening van de vergadering / vaststellen agenda

2.

Debat over de aanleiding en duiding van de huidige politieke situatie in Brabant nadat twee CDAgedeputeerden hun ontslag hebben ingediend bij Provinciale Staten

