Dagindeling 10 mei 2019
9.00 – 9.30 uur
Kennismakingsgesprek CdK en nieuwe statenleden
1.036 (GS-kamer)
9.30 – 10.30 uur
Inwerkprogramma
Statenlid.nu
De beroepsvereniging Statenlid.nu presenteert zich. Wat kan de vereniging betekenen op het gebied van
belangenbehartiging en deskundigheidsbevordering van statenleden? Er wordt een toelichting gegeven op het
ontwikkelde e-learning platform www.leerplatformstatenleden.nl.
Hart der Provincie 2
10.30 – 11.30 uur

11.00 – 11.30 uur

Thema Natuur en Milieu (informerend en

Rondvraagmoment

oordeelsvormend)

Tijdens het rondvraagmoment kunnen Statenleden

Eindadvies Faunabeheereenheid (FBE) beheer wilde

vragen stellen aan de inhoudelijk gedeputeerde(n).

zwijnen

Een overzicht van ingediende vragen is gepubliceerd

PS worden nader geïnformeerd over het eindadvies

bij deze dagindeling.

van de FBE over het beheer van wilde zwijnen en de
vervolgacties en maatregelen van Gedeputeerde

-

Gedeputeerde door voorzitter bepaald

kunnen de fracties hierover met elkaar en met de
gedeputeerde in gesprek gaan.

Per vraag wordt spreektijd voor
vragensteller en beantwoording door

Staten hierop. Tijdens het oordeelsvormende gedeelte
-

Indien gewenst kan vragensteller
aanvullende vragen stellen.

Voor het oordeelsvormende deel geldt:
-

1 minuut spreektijd per fractie

-

Reactie Gedeputeerde Staten is de helft van
de uitgesproken tijd van Provinciale Staten

Hart der Provincie 2

Hart der Provincie 3

11.30 – 13.00 uur

11.30 – 13.00 uur

Thema Natuur en Milieu (informerend en

Thema Bestuur en Financiën (informerend)

oordeelsvormend)

Toelichting op de provinciale jaarstukken 2018 en het

Concept-jaarstukken 2018 en

accountantsverslag

kadernota’s/ontwerpbegrotingen 2020

De ambtelijke organisatie verzorgt een toelichting op

omgevingsdiensten

de positie van de jaarrekening in de sturings- en

Van ambtelijke zijde wordt een toelichting gegeven

verantwoordingscyclus en hoe de jaarrekening in

op de voorlopige jaarstukken 2018, de kadernota’s

elkaar steekt. De huisaccountant is aanwezig voor

en de ontwerpbegrotingen 2020 van de

een nadere toelichting op het accountantsverslag. Na

omgevingsdiensten. Centraal staat de betekenis van

de toelichting is er gelegenheid voor de fracties om

de stukken voor de provincie vanuit haar rol als mede-

technische vragen te stellen over de financiële

eigenaar van de omgevingsdiensten. Tijdens het

techniek (dus niet ten aanzien van de beleidsinhoud)

oordeelsvormende gedeelte kunnen de fracties

en de bevindingen van de accountant.

hierover met elkaar en met de gedeputeerde in
gesprek gaan.
Voor het oordeelsvormende deel geldt:
-

2 minuut spreektijd per fractie

-

Reactie Gedeputeerde Staten is de helft van
de uitgesproken tijd van Provinciale Staten

Hart der Provincie 2

Hart der Provincie 3
13.00 – 13.30 uur
Procedurevergadering (incl. lunch)
Hart der Provincie 4

13.30 uur Aanvang PS (vast moment)
1.

Opening van de vergadering/vaststellen agenda

2.

Beëdiging nieuwe leden van Provinciale Staten mevrouw F.M. Dingemans en de heer C. de Heer

3.

Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging tijdelijk lid van Provinciale Staten mevrouw

4.

Benoeming en beëdiging van burgerleden de heer M. van Dijk (Lokaal Brabant), de heer H.J. van

M.J.G.P. Surminski
Zelst (ChristenUnie-SGP), de heer H.W. van den Broek (Lokaal Brabant), de heer A.W.B. Spijker
(ChristenUnie-SGP), mevrouw C.M.J. Pallandt (Partij voor de Dieren) en de heer A.J.M. Spooren
(50PLUS)
5.

Actualiteit

Bespreekstukken
•

Statenvoorstel 22/19 Onteigening ten behoeve van de realisatie van het provinciaal inpassingsplan

•

Statenvoorstel 19/19 Procedure wensen en bedenkingen inzake provinciale deelname aan Stichting

•

Statenvoorstel 27/19 Beslissing inzake klacht tegen het (niet) handelen van Provinciale Staten (thema

PAS Leegveld, Deurne (thema Natuur en Milieu)
Brainport Smart District (thema Ruimte)

Bestuur en Financiën)
Circa 17.00 uur Stemming

Er wordt gestemd over bovengenoemde bespreekstukken waarvan de beraadslaging voor 17.00 uur is
afgerond, alsmede over
•

Ontwerpbesluit 29/19 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 10 mei 2019 (periode
28 februari 2019 tot en met 3 april 2019)

•

Ontwerpbesluit 25/19 Notulen vergadering Provinciale Staten 22 februari 2019

Statenzaal

