Aangepaste dagindeling 9 oktober 2020
Let op. Statendagen zijn in principe openbaar. Onder de huidige Corona-omstandigheden wordt publiek niet toegelaten. De bijeenkomsten zijn live te volgen via de website
https://www.brabant.nl. De stukken voor de Statendag vindt u via https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/ps.
Vragen
Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de Statengriffie via statengriffie@brabant.nl of 073- 6812278.

9.30 – 11.00 uur

9.30 – 10.00 uur

9.30 – 10.00 uur

Commissie Sturen en Verantwoorden

Coronabijpraatuur

Thema Ruimte (oordeelsvormend)

Tweede Bestuursrapportage 2020

Tijdens deze bijeenkomst worden de Statenleden door

Logistieke distributiecentra

gedeputeerde van Gruijthuijsen als coördinerend
Tijdens deze bijeenkomst vindt een technische

portefeuillehouder Coronacrisis worden meegenomen

Vervolg van de bijeenkomst op 2 oktober.

voorbespreking plaats van de Bestuursrapportage-II

in de actualiteiten rondom Corona en kunnen de

De gedeputeerde zal de gestelde vragen

2020. Daarnaast wordt een presentatie verzorgd over

woordvoerders (vooraf ingediende) informerende

beantwoorden.

de ontwikkelingen en opgaven binnen de

vragen stellen. 48 uur voor de bijeenkomst wordt

De onderliggende stukken zijn te vinden bij de

immunisatieportefeuille én wordt besproken op welke

duidelijk of er actualiteiten zijn en het zinvol is de

Statendag van 2 oktober 2020.

wijze de Commissie wordt betrokken in de

bijeenkomst doorgang te laten vinden.

kaderstelling omtrent de opgaven in de
immunisatieportefeuille. Tenslotte wordt gesproken
over de eerstvolgende stappen in de verdere
doorontwikkeling van de systematiek Sturen met
Kaders (SMK).

Digitaal via Teams

Digitaal via Teams

Digitaal via Teams

11.15 – 12.45 uur

11.15 – 12.45 uur

10.30 – 11.00 uur

Thema Bestuur en Financiën (informerend en

Thema Mobiliteit (informerend)

Rondvraagmoment

oordeelsvormend)

Smart Mobility

Algemene Vergadering Interprovinciaal overleg (IPO)
Na een korte inleiding van Gedeputeerde Van der Maat

Statenleden kunnen vragen stellen aan de

Doel van de bijeenkomst is Provinciale Staten in positie

zullen programmamanagers Gert-Jan Koolen en Bart

gedeputeerde(n). Een overzicht van ingediende vragen

brengen als het gaat om de IPO-begroting, die

Swaans Provinciale Staten bijpraten over de

is gepubliceerd bij deze dagindeling.

onderdeel uitmaakt van de provinciale begroting

ontwikkelingen op het gebied van Smart Mobility en

waarover PS op 13 november aanstaande een besluit

het gebruik van mobiliteitsdata. Aansluitend hebben de

-Per vraag wordt spreektijd voor de vragensteller en

neemt. De Brabantse vertegenwoordigers in de

woordvoerders gelegenheid tot het stellen van vragen.

beantwoording door de gedeputeerde door de

Algemene Vergadering (AV) van het IPO willen

voorzitter bepaald

Provinciale Staten informeren over onder meer de
nieuwe opzet van de planning&controlcyclus en de

-Indien gewenst kan de vragensteller aanvullende
Voor deze bijeenkomst geldt:

vragen stellen

begrotingsopzet van het IPO, de begroting 2021 en de
Versterkte samenwerking tussen IPO-bestuur en AV. De

-

2 minuten spreektijd per fractie

toelichting zal verzorgd worden door Bram Loeffen,

-

Reactie Gedeputeerde Staten is een kwart van

IPO-contactfunctionaris van de provincie.

uitgesproken tijd van Provinciale Staten

In het oordeelsvormende deel kunnen aandachts- en
discussiepunten benoemd worden die de Staten aan de
Brabantse leden van het IPO-AV mee willen geven voor
de begrotingsbehandeling in de AV op 2 november.

Digitaal via Teams

Ook kunnen aandachts- en discussiepunten verkend
worden voor de provinciale begrotingsbehandeling op
13 november.
Voor deze bijeenkomst geldt:
-

2 minuten spreektijd per fractie.

Digitaal via Teams

Digitaal via Teams

13.30 – 15.30 uur

13.30 – 15.30 uur

13.30 – 15.00 uur
Werkgroep Gedeelde Mobiliteit

Thema Natuur en Milieu (informerend en

Thema Economie en Internationalisering (informerend

oordeelsvormend)

en oordeelsvormend)

Stikstofactualiteiten

Beleidskader Economie 2030

De werkgroep krijgt een toelichting op het
uitgangspuntendocument transitiestrategie West-

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd op verzoek van

In deze themabijeenkomst worden PS geïnformeerd

Brabant. Ook wordt de werkgroep geïnformeerd over

PS. PS worden geïnformeerd over de actualiteiten in

over het nieuwe Beleidskader Economie 2030. Op 12

het vervolgproces.

het dossier (o.a. extern salderen en verleasen)

juni 2020 heeft reeds een themabijeenkomst

Daarnaast is er is gelegenheid heeft tot het stellen van

plaatsgevonden over het proces om te komen tot dit

(verdiepende) vragen.

beleidskader. Na het informerende deel gaan de
woordvoerders met elkaar en met gedeputeerde Van

In het oordeelsvormende deel worden zaken rondom

Gruijthuijsen in gesprek aan de hand van het

de stikstofaanpak besproken worden zoals de

Statenvoorstel Beleidskader Economie 2030. Eventuele

voortgang van gebiedsaanpak stikstof, uitwerking van

informerende vragen kunnen worden meegenomen in

het provinciaal beleid en uitvoering van aangenomen

de spreektijd van de fracties.

moties.
Voor deze bijeenkomst geldt:
Voor deze bijeenkomst geldt:
- 4 minuten spreektijd per fractie
- 2 minuten spreektijd per fractie

- Reactie Gedeputeerde Staten is een kwart van de

- Reactie Gedeputeerde Staten is een kwart van

uitgesproken tijd van Provinciale Staten

uitgesproken tijd van Provinciale Staten
Digitaal via Teams

Digitaal via Teams

Digitaal via Teams

