Overzicht ingekomen stukken en behandeladviezen
Periode: 17 september 2014 - 30 september 2014

Nr.

Onderwerp

Behandeladvies

Toelichting

001

Overzicht ingekomen stukken en
behandeladviezen

002

Statenmededeling Juridische
(on)mogelijkheden aanpak stilzitters
veehouderij.

Voor kennisgeving aannemen

Deze Statenmededeling met als bijlage het
Arcadis-onderzoek betrekken bij de komende discussies over
landbouw, o.a. de aanpak van urgentiegebieden.

003

Statenmededeling Borgstelling lening
IPO.

Voor kennisgeving aannemen

-

004

Statenmededeling Actualisatie
Verordening
ruimte - informatievoorziening.

Voor kennisgeving aannemen

Commissie voor Ecologie en Ruimte

005

Strikt genomen kan PS de Statenmededeling voor
kennisgeving aannemen. Echter: de mededeling kon op 10
oktober betrokken worden bij de bespreking van het voorstel
inzake de kaartaanpassingen verordening ruimte (PS 61/14)
dat toen voor lag om definitief vast te stellen (PS 31
oktober).

Informatie van dhr. J.G.H. de Vaan aan GS/Presidium/Commissie verzoeken de
Provinciale Staten over Het Land van
behandeling over te nemen
Cuijk, Boxmeer als voorbeeld.

Pagina 1 van 4

Het college van Gedeputeerde Staten verzoeken de
behandeling over te nemen en (via de commissie ER) PS
nadere informatie te verschaffen

Nr.

Onderwerp

Behandeladvies

Toelichting

006

Visie van de gemeenteraadsfractie
SDOH-Helmondse Belangen aan
Provinciale Staten over het verkeersplan
`De Ruit` rondom Helmond.

Voor kennisgeving aannemen

Commissie voor Mobiliteit en Financiën

007

Verzoek aan Provinciale Staten van B.
van den Broek-Thijssen , G. Dekkers ,
M. Emons-Ermers en N. Smits met
afschriften aan gemeente Sint Anthonis
om aandacht voor de onrust van
bewoners door komst van een
mestverwerkingsfabriek dichtbij de
kernen van Landhorst en Venhorst ihkv
urgentiegebieden.

Desgewenst betrekken bij agendapunt

Deze brief kunt u betrekken bij zowel het komende gesprek
in de commissie TSP met de Stuurgroep Dynamisch
Platteland en wethouders over urgentiegebieden
(commissievergadering 10 oktober, agendapunt 6.A) als bij
de komende discussie over provinciale regie op
mestbe- en -verwerking.

008

Statenmededeling Stand van zaken
uitvoering motie 21 bij Voorjaarsnota
2014 over Transparante Financiën.

Voor kennisgeving aannemen

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten middels
een statenmededeling dat ze motie 21 over Transparantie
Financiën, aangenomen bij de behandeling van de
Voorjaarsnota 2014 op 4 juli 2014, heeft uitgevoerd.

Tzt kan de inhoud van deze visie betrokken worden als het
onderwerp de Ruit in de commissie MF aan de orde komt.
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009

Statenmededeling Visiedocument
(Veer)Krachtig Bestuur in Brabant.

Voor kennisgeving aannemen

Commissie voor Economische Zaken en Bestuur
Door GS is het visiedocument ter informatie aangeboden,
waarbij de commisseleden zelf aan kunnen geven op welk
moment en welke manier zij met GS willen spreken over dit
onderwerp.
Het vuisiedocument kan in ieder geval betrokken worden bij
de bespreking van het initiatiefvoorstel "Zonder
veerkrachtige democratie geen veerkrachtig bestuur" in PS
op 3 oktober 2014. Om die reden onder meer ook via de
dagmail van 24 september 2014 is aandacht aan
persbericht, viosiedocument en de schragende onderzoeken
besteed.

010

Statenmededeling Motie mede
Voor kennisgeving aannemen
financiering Jeugdcultuurfonds Brabant.
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Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2014 heeft u een
motie aangenomen waarbij u Gedeputeerde Staten (GS) de
opdracht heeft gegeven om:
1. bij de begroting van 2015 met een uitgewerkt voorstel te
komen om meerjarig een nader te bepalen bijdrage ter
beschikking te stellen aan het Jeugdcultuurfonds Brabant;
2. dit (jaarlijks bij te stellen) bedrag te bepalen op basis van
de behoefte bij kinderen om zich te ontwikkelen op het
gebied van cultuur, waarbij het ontbreken van voldoende
financiële middelen de drempel is om dat ook daadwerkelijk
te doen;
3. dit bedrag te financieren uit de vrije ruimte zoals
opgenomen in de Voorjaarsnota.
Op 16 september heeft GS een positief besluit genomen. In
deze Statenmededeling wordt u inhoudelijk op de hoogte
gebracht van het genomen besluit.
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011

Melding door de Commissaris van de
Koning, dhr. W.B.H.J. van de Donk,
van aanvaarding en wijziging van
nevenfuncties per september 2014.

Voor kennisgeving aannemen

Provinciale Staten
Indien Statenleden willen reageren kunnen zij rechtstreeks
aan de cvdK reageren.
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