Dagindeling 9 oktober 2020
Let op Onder de huidige Corona-omstandigheden wordt publiek niet toegelaten. De vergadering is 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.
Inspreken
De (thema)bijeenkomsten die vinden digitaal plaats. Het is mogelijk om digitaal in te spreken 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 6 oktober12.00 uur aanmelden als
inspreker onder aanlevering van uw inspreekbijdrage.
Vragen
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.
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Commissie Sturen en Verantwoorden

Coronabijpraatuur

Inspreekmoment

Tweede Bestuursrapportage 2020

Tijdens deze bijeenkomst worden de Statenleden door
gedeputeerde van Gruijthuijsen als coördinerend
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Rondvraagmoment

Thema Mobiliteit

Thema Economie

Smart Mobility (Informerend)

Beleidskader Economie 2030

Digitaal via Teams
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In deze themabijeenkomst worden PS geïnformeerd
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juni 2020 heeft reeds een themabijeenkomst

het gebruik van mobiliteitsdata. Aansluitend hebben de

plaatsgevonden over het proces om te komen tot dit

woordvoerders gelegenheid tot het stellen van vragen.

beleidskader. Na het informerende deel gaan de

- Per vraag wordt spreektijd voor de vragensteller en
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Voor deze bijeenkomst geldt:
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13.30 – 15.30 uur
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Thema Natuur en Milieu

Thema Bestuur en Financiën

Werkgroep Gedeelde Mobiliteit

Stikstofactualiteiten (Informerend en oordeelsvormend)

Algemene Vergadering Interprovinciaal overleg (IPO)
(Informerend en Oordeelsvormend)

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd op verzoek van
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moties.

toelichting zal verzorgd worden door Bram Loeffen,
IPO-contactfunctionaris van de provincie.

Voor deze bijeenkomst geldt:
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discussiepunten benoemd worden die de Staten aan de

- 2 minuten spreektijd per fractie

Brabantse leden van het IPO-AV mee willen geven voor

- Reactie Gedeputeerde Staten is een kwart van

de begrotingsbehandeling in de AV op 2 november.

uitgesproken tijd van Provinciale Staten

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

Digitaal via Teams

2 minuten spreektijd per fractie.

Digitaal via Teams

