Voorlopige dagindeling Statendag 13 september 2019
Let op. De tijdstippen en locaties kunnen nog veranderen als gevolg van de actualiteit. In de week van de Statendag
vindt u op woensdag de aangepaste dagindeling met definitieve tijden en locaties via https://www.brabant.nl/politieken-bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-ps. Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de Statengriffie via
statengriffie@brabant.nl of 073- 6812278.
10.00 – 10.30 uur

10.00 - 10.30 uur

Inspreekmoment

Rondvraagmoment
Statenleden kunnen vragen stellen aan de inhoudelijk
gedeputeerde(n). Statenleden hebben tot dinsdag 10
september 12.00 uur gelegenheid om vragen in te
dienen. Een overzicht van ingediende vragen wordt
gepubliceerd bij de aangepaste dagindeling.
-

Per vraag wordt spreektijd voor vragensteller en
beantwoording door Gedeputeerde door
voorzitter bepaald

-

Indien gewenst kan vragensteller aanvullende
vragen stellen

Hart der Provincie 2

Hart der Provincie 3

10.30 - 12.00 uur

10.30 - 11.00 uur

Platform Integriteit

Technische vragenronde

Vervolg op de startbijeenkomst van 30 augustus jl.

-

Statenvoorstel 49/19 Procedure wensen en
bedenkingen provinciale deelname aan
Stichting La Vuelta Holanda (thema
Samenleving)

Hart der Provincie 3
11.00 – 12.00 uur
Thema Samenleving (informerend)
Subsidieregeling voor professionele Kunsten in 20212024
PS worden tijdens deze bijeenkomst geïnformeerd over
een nieuwe subsidieregeling, die wordt uitgewerkt met
BrabantStad. In de bijeenkomst komen de inhoudelijke
en financiële aspecten alsmede het
besluitvormingsproces aan de orde.
Hart der Provincie 2

Hart der Provincie 3

12.00 – 12.30 uur

12.00 – 12.30 uur

Lunch

Procedurevergadering (incl. lunch)
Hart der Provincie 4

12.30 - 13.00 uur

Fotomoment
Het is tijd voor een nieuwe actuele groepsfoto van Provinciale Staten. Op de huidige foto staan Statenleden die
inmiddels Gedeputeerde zijn en onlangs beëdigde Statenleden ontbreken. De foto wordt o.a. gebruikt voor een
aantal communicatieve uitingen. Alle Statenleden worden verzocht op tijd buiten te staan.
Voorplein Provinciehuis
13.00 uur
Onthulling gedenkteken
Naar aanleiding van de unaniem door de Staten aangenomen motie ‘Gedenkteken omgekomen PS-leden WOII’ zal
er een permanent gedenkteken worden onthuld in de boekenkasten waar de notulen van Provinciale Staten staan.
Statenlounge
13.30 uur Aanvang PS (vast moment)
1.

Opening van de vergadering / vaststellen agenda

2.

Actualiteit

Bespreekstukken
•

Statenvoorstel 42/19 Bestuursrapportage 2019 (thema Bestuur en Financiën)

•

Statenvoorstel 34/19 Partiele herziening PIP Windenergie A16 (thema Ruimte)

Stemming
Er wordt gestemd over bovengenoemde bespreekstukken, alsmede over:


Ontwerpbesluit 51/19 Lijst Ingekomen Stukken PS periode 13 juni 2019 t/m 21 augustus 2019



Ontwerpbesluit 48/19 Notulen van de PS-vergadering 28 juni 2019

Statenzaal

