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Onderwerp
Vergadering Provinciale Staten
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Ons kenmerk
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Geachte dames en heren,

Contactpersoon
Statengriffie

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van Provinciale Staten op vrijdag 31
januari 2020, vanaf 13.30 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis.

Telefoon

E-mail

Ik verzoek het college van Gedeputeerde Staten hun delegatie af te stemmen
op de te behandelen voorstellen.
De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Brabant,

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

statengriffie@brabant.nl
Bijlage(n)

Provinciale Staten
Agenda der Staten van vrijdag 31 januari 2020
De vergadering begint om 13:30 uur

Datum

21 januari 2020
Ons kenmerk

4638917

I.

Opening van de vergadering/ vaststellen agenda

II.

Actualiteit

III.

Bepreekstukken en stemming

41/19
Aanpassingen in het EVZ-beleid
In het bestuursakkoord ‘Kiezen voor kwaliteit’ hebben gedeputeerde Staten
opgenomen de realisatie van de ecologische verbindingszones (EVZ’s) te
versnellen naar 200 hectare per jaar. Om dit bereiken wordt aan Provinciale
Staten voorgesteld de subsidiemogelijkheden voor EVZ’s aan te passen naar een
subsidiepercentage van 75% voor de gemeentelijke delen van de EVZ’s.
73/19
Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant
In het bestuursakkoord ‘Kiezen voor kwaliteit’ hebben Gedeputeerde Staten de
ambitie uitgesproken grote opgaven samen met partners aan te pakken. Hiertoe
verstrekt de provincie regelmatig financiële middelen aan andere
publiekrechtelijke rechtspersonen. Tot op heden worden deze financiële
middelen als subsidie op grond van de Algemene subsidieverordening NoordBrabant verstrekt. Bepaalde financiële verstrekkingen aan publiekrechtelijke
rechtspersonen lenen zich minder goed voor verstrekking als subsidie, gezien
onder andere de aard van de samenwerking tussen de provincie en de
desbetreffende rechtspersoon. Daarom wordt aan Provinciale Staten
voorgesteld, naast de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant, de
Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant vast te stellen.
05/20

Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Zuidelijke
Rekenkamer
De inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
geeft aanleiding de Gemeenschappelijke regeling voor de Zuidelijke
Rekenkamer te actualiseren. Naast wijzigingen i.v.m. de inwerkingtreding van de
Wnra is van de gelegenheid gebruik gemaakt enkele andere technische
aanpassingen door te voeren in de Gemeenschappelijke regeling.
06/20

Benoeming voorzitters voor themabijeenkomsten en
rondvraagmoment
Provinciale Staten hebben bij besluit van 30 augustus 2019 zes voorzitters voor
themabijeenkomsten en het rondvraagmoment benoemd. Omdat het presidium
op 16 december 2019 ervoor heeft gekozen op Statendagen te gaan werken
met drie parallelle sessies zijn er meer voorzitters nodig.
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07/20
Controleprotocol accountant 2019 en 2020
In haar vergadering van 17 januari jl. hebben Provinciale Staten BDO aangewezen
voor de uitvoering van de jaarrekeningcontrole. In het kader van de
opdrachtverstrekking aan de accountant kunnen Provinciale Staten d.m.v. een
controleprotocol nadere aanwijzingen geven voor de te hanteren goedkeuringsen rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening van de provincie
Noord-Brabant.

IV.

Stemming

Ontwerpbesluit 1/20 Notulen van de PS-vergadering 22 november 2019.
Ontwerpbesluit 1/20 Notulen van de extra PS-vergadering 22 november 2019.

V.

Sluiting
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Ons kenmerk

4638917

