Dagindeling 12 juni 2020
Let op. Door de Corona-crisis vergaderen Provinciale Staten digitaal. De onderstaande themavergaderingen vinden dus
niet plaats in het provinciehuis. De bijeenkomsten zijn live te volgen via de website https://www.brabant.nl.
Inspreken
Het is mogelijk om digitaal in te spreken op onderwerpen die op deze Statendag geagendeerd staan door het richten
van een mail, brief of eventuele videoboodschap aan Provinciale Staten. U kunt hiervoor contact opnemen met de
Statengriffie via statengriffie@brabant.nl of 073- 6812278. U kunt zich tot uiterlijk dinsdag 9 juni 12.00 uur aanmelden als
inspreker onder aanlevering van uw inspreekbijdrage.
De stukken voor de Statendag vindt u via https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/ps . Heeft u
vragen? Neem gerust contact op met de Statengriffie.
9.00 – 10.30 uur
Thema Economie en Internationalisering (informerend)
Economische visie 2030
Na een korte inleiding door gedeputeerde Van Gruijthuijsen worden PS ambtelijk geïnformeerd over het proces en
de strategie om te komen tot de Economische visie 2030, inclusief de betrokkenheid van PS daarbij. Vervolgens
informeert Otto Raspe, hoofd RaboResearch Nederland, PS over de lange termijn economische trends en
ontwikkelingen. Hierna is er gelegenheid voor de fracties om vragen te stellen. Binnen het informerende karakter van
de themabijeenkomst is uitwisseling tussen PS en GS mogelijk over het te doorlopen proces met de Staten.

11.00 – 12.30 uur
Thema Bestuur en Financiën (informerend en oordeelsvormend)
Aandeelhouderslening Enexis
PS worden geïnformeerd over de Aandeelhouderslening Enexis door de heer Blacquière, CFO van Enexis, en door de
heer Boogert, senior manager van Zanders. Daarna gaan de woordvoerders met elkaar en met de gedeputeerde in
debat aan de hand van het Statenvoorstel 37/20 Procedure wensen en bedenkingen en instemming
Aandeelhouderslening Enexis. Eventuele informerende vragen worden meegenomen in de spreektijd van de fracties.
Deze kunnen ambtelijk worden beantwoord.
Voor deze bijeenkomst geldt:
-

2 minuten spreektijd per fractie.

-

Reactie Gedeputeerde Staten is een kwart van de uitgesproken tijd van Provinciale Staten.

13.00 – 14.30 uur
Thema Bestuur en Financiën
Commissie sturen en verantwoorden
In deze bijeenkomst maakt de accountant (BDO) kennis met de Commissie en staan onder meer de Jaarstukken 2019
en de accountantsverklaring 2019 alsmede de Bestuursrapportage I-2020 ter bespreking geagendeerd.

15.00 – 16.30 uur

Thema Ruimte (oordeelsvormend)
Logistieke distributiecentra
PS hebben de wens uitgesproken om GS kaders mee te willen geven voor een integraal beleid voor logistieke
distributiecentra. Hiervoor gaan de fracties met elkaar en met de gedeputeerde in gesprek. De onlangs verschenen
statenmededeling over werklocaties kan bij dit gesprek worden betrokken.
Voor deze bijeenkomst geldt:
-

2 minuten spreektijd per fractie.

-

Reactie Gedeputeerde Staten is een kwart van de uitgesproken tijd van Provinciale Staten.

