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Onderwerp

Datum

Vergadering Provinciale Staten

18 juni 2019
Ons kenmerk

4536169

Geachte dames en heren,

Uw kenmerk

Contactpersoon

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van Provinciale Staten op vrijdag 28
juni 2019, vanaf 13.30 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis.

Statengriffie

Ik verzoek het college van Gedeputeerde Staten hun delegatie af te stemmen op
de te behandelen voorstellen.

Email

Telefoon

statengriffie@brabant.nl
Bijlage(n)

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Brabant,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

Provinciale Staten
Voorlopige agenda der Staten van vrijdag 28 juni 2019
De vergadering begint om 13.30 uur.

Datum

18 juni 2019
Ons kenmerk

4536169

I.
II.
III.

Opening van de vergadering/ vaststellen agenda
Actualiteit
Bespreekstukken

26/19

Statenvoorstel Initiatiefvoorstel
Referendumverordening Noord-Brabant

De
Statenfractie
PVV
Noord-Brabant
heeft
het
initiatiefvoorstel
Referendumverordening ingediend. Door middel van het initiatiefvoorstel wil de
Statenfractie PVV de meest directe vorm van burgerinspraak in Noord-Brabant
mogelijk maken. Het initiatiefvoorstel heeft als doel om de mogelijkheden van
een volksraadpleging voorafgaand aan de besluitvorming door Provinciale
Staten te voorzien, waardoor een raadplegend of raadgevend referendum
mogelijk wordt in de Provincie Noord-Brabant.
28/19

Statenvoorstel Zienswijze op conceptbegroting
Havenschap Moerdijk 2020

Gedeputeerde Staten nodigen Provinciale Staten uit om hun zienswijze op de
conceptbegroting 2020 aan het bestuur van het Havenschap Moerdijk kenbaar
te maken.
19/19

Statenvoorstel Procedure wensen en bedenkingen
inzake provinciale deelname aan Stichting Brainport
Smart District

In 2016 namen de gemeente Helmond en de TU/e het initiatief om in de regio
Brainport Eindhoven de slimste wijk ter wereld te gaan maken: Brainport Smart
District (BSD). De provincie Noord-Brabant is vanaf het begin betrokken bij deze
ontwikkeling. De Stichting BSD is 30 mei 2018 opgericht nadat de eerste
opstartfase om te komen tot de slimme wijk was afgerond en richting realisatie
ging. In september heeft de Stichting BSD een verzoek gedaan aan de provincie
om toe te treden tot de Stichting BSD. Gedeputeerde Staten nodigen Provinciale
Staten uit om eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken betreffende
het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten om deel te nemen aan de
Stichting BSD.

2/3

30/19

Statenvoorstel Conceptbegroting 2019
Gemeenschappelijke regeling KCV Brabant
Noordoost, zienswijze PS

De Gemeenschappelijk Regeling kleinschalig collectief vervoer Brabant
Noordoost heeft haar conceptbegroting 2020 gestuurd met het verzoek aan PS
om hierop hun zienswijze bekend te maken. De conceptbegroting bouwt voort
op de Samenwerkingsovereenkomst regiotaxi 2016 – 2020 zoals die door
Gedeputeerde Staten is ondertekend.
40/19

IV.

Datum

18 juni 2019
Ons kenmerk

4536169

Statenvoorstel Gunning aanbesteding
accountantscontrole (stukken volgen)

Stemming

Er wordt gestemd over bovengenoemde bespreekstukken alsmede over
Ontwerpbesluit 38/19

V.

Notulen van de PS-vergadering 10 mei 2019

Sluiting
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