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Onderwerp

Datum

Vergadering Provinciale Staten

14 mei 2019
Ons kenmerk

4522146

Geachte dames en heren,

Uw kenmerk

Contactpersoon

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van Provinciale Staten op maandag
27 mei 2019 in de Statenzaal van het Provinciehuis. In verband met de
verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der StatenGeneraal begint de vergadering om 14.45 uur.

K.A.E. ten Cate
Telefoon

(073) 681 22 78
Email

statengriffie@brabant.nl

Ten aanzien van de gang van zaken bij die verkiezing het volgende. In de
Statenzaal zijn twee stemhokjes geplaatst. Tijdens de stemming, die stipt om
15.00 uur aanvangt, worden in alfabetische volgorde steeds de namen van
twee leden afgeroepen. Deze leden krijgen van mij een stembiljet en kunnen
dan hun stem uitbrengen.
Nadat alle leden hun stem hebben uitgebracht, zal ik samen met drie door mij
te benoemen leden van het stembureau tot telling van de stemmen overgaan.
Zodra het stembureau de werkzaamheden heeft afgerond zal ik de uitslag
bekend maken.
Conform artikel T4 van de Kieswet kan bij volmacht worden gestemd. Indien u
hiervan gebruik wilt maken, dient u het machtigingsformulier zo spoedig
mogelijk doch uiterlijk vóór aanvang van de vergadering bij mij in te dienen.

Bijlage(n)

Exemplaren zijn verkrijgbaar bij de griffie. Een Statenlid mag niet meer dan één
aanwijzing als gemachtigde aannemen.
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De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Brabant,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk
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Provinciale Staten
Voorlopige agenda der Staten van maandag 27 mei 2019
De vergadering begint om 14.45 uur.

Datum

14 mei 2019
Ons kenmerk

4522146
I.
II.

Opening van de vergadering / vaststellen agenda
Verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (15.00
uur)

III.

Sluiting
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