Dagindeling 24 mei 2019
9.30 – 11.00 uur
Inwerkprogramma
Herhaling werkwijze en instrumenten PS
In het kader van het inwerkprogramma hebben er
inmiddels een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden.
De griffie organiseert voor staten- en burgerleden die
later zijn ingestroomd, een sessie gemist hebben of
zaken nog een keer op een rijtje willen hebben een
extra bijeenkomst.
Deel 1 (9.30 – 10.15 uur)


Uitleg/opzet procedurevergadering, met
daarbij aandacht voor de stavaza
toezeggingen gedeputeerden



Data publicatie en verzoeken



PS-dossier op BrainPS

themabijeenkomsten

Deel 2 (10.15 – 11.00 uur)


Uitleg/opzet statendag



Data publicatie en verschillende termijnen



Instrumenten PS (technische

rondom statendag
vragen/schriftelijke vragen, mondelinge
vragen, interpellatie, initiatiefvoorstel,
(actuele) moties en amendementen)


Declaraties (speciaal voor burgerleden)

Hart der Provincie 2
11.00 – 11.30 uur

10.30 – 12.00 uur

Rondvraagmoment

Meedenksessie communicatiekader 2019-2023

Tijdens het rondvraagmoment kunnen Statenleden

Hoe communiceert PS deze statenperiode met de

vragen stellen aan de inhoudelijk gedeputeerde(n).

Brabander? Tijdens een interactieve sessie kunt u uw

Een overzicht van ingediende vragen is gepubliceerd

verbeterpunten, wensen en ideeën voor de

bij deze dagindeling.

communicatiestrategie voor de komende vier jaar
inbrengen. Vertrekpunt van de strategie is om op

-

Per vraag wordt spreektijd voor

reguliere basis de dialoog met de Brabander aan te

vragensteller en beantwoording door

gaan en niet alleen tijdens verkiezingstijd.

Gedeputeerde door voorzitter bepaald
-

Indien gewenst kan vragensteller
aanvullende vragen stellen.

Hart der Provincie 3

Hart der Provincie 4

12.00 - 12.30 uur
Instructiebijeenkomst Eerste-Kamer verkiezing
Op 27 mei 2019 kiezen Provinciale Staten de leden voor de Eerste Kamer. Tijdens de instructiebijeenkomst
wordt door de griffie de exacte gang van zaken rondom de stemming toegelicht (hoe en wanneer stemmen,
volmachten etc.) en kunnen vragen gesteld worden.
Statenzaal
13.00 – 13.30 uur
Procedurevergadering (incl. lunch)
Hart der Provincie 4
13.30 uur Aanvang PS (vast moment)


Opening van de vergadering / vaststellen agenda



Actualiteit

Bespreekstukken


Statenvoorstel 13/19 Jaarstukken 2018 (thema Bestuur en Financiën)



Statenvoorstel 21/19 Zienswijzen op ontwerpbegrotingen 2020 & meerjarenraming 2021-2023 van
gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdiensten Zuidoost (ODZOB), Midden- en West (OMWB)
en Noordoost (ODBN) (thema Natuur en Milieu)



Statenvoorstel 24/19 Wensen en bedenkingen over deelname Omgevingsdienst Brabant-Noord
(ODBN) aan Stichting Bureau Inkoop Zuid-Oost-Brabant (BIZOB) (thema Natuur en Milieu)

Circa 17.00 uur Stemming

Er wordt gestemd over bovengenoemde bespreekstukken alsmede over:
•

Ontwerpbesluit 33/19 Lijst Ingekomen Stukken periode 4 april 2019 tot en met 26 april 2019

Statenzaal

