Aangepaste dagindeling 6 november 2020
Let op. Door de Corona-crisis vergaderen Provinciale Staten digitaal. De onderstaande vergaderingen vinden dus niet plaats in het provinciehuis. De vergaderingen 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 – 12.00 uur

9.30 – 11.30 uur

Commissie Sturen en Verantwoorden

Thema Samenleving (informerend)

De Zuidelijke Rekenkamer presenteert het rapport ‘Kaders Tellen’ met handreikingen

Rondetafelgesprek Sociale Veerkracht

voor versterken kaderstellende rol van PS. Van ambtelijke zijde is er een presentatie

Doel van het rondetafelgesprek is met een aantal stakeholders in gesprek te gaan

over de stand van zaken van de verbeterslag subsidieregister. Verder wordt

om input te verzamelen ten behoeve van de horizontale invulling van het

statenvoorstel Begroting 2021 technisch besproken, inclusief de door de werkgroep

programma samenleving.

‘resultaatindicatoren’ uitgevoerde analyse op de in de Begroting 2021 opgenomen
indicatoren.

Digitaal via Teams

Digitaal via Teams
12.00 – 12.30 uur
Rondvraagmoment
Statenleden kunnen vragen stellen aan de gedeputeerde(n). Een overzicht van
ingediende vragen is gepubliceerd bij deze dagindeling.
-

Per vraag wordt spreektijd voor de vragensteller en beantwoording door

de gedeputeerde door de voorzitter bepaald
-

Indien gewenst kan de vragensteller aanvullende vragen stellen

Digitaal via Teams
12.45 – 13.15 uur
Agendavergadering

Digitaal via Teams
13.30 uur
Aanvang digitale vergadering Provinciale Staten
• Opening van de vergadering/ vaststellen van de agenda
• Actualiteit
Bespreekstukken
• Statenvoorstel 80/20 Beleidskader Mobiliteit: ‘Koers 2030’
• Statenvoorstel 74/20 Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf 2020
Stemming
 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 80/20 Beleidskader Mobiliteit: ‘Koers 2030’
 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 70/20 Notulen PS-vergadering 3 juli 2020 (inclusief de na de schorsing voortgezette vergadering op 11 september 2020)
 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 83/20 Notulen PS-vergadering 25 september 2020
 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 84/20 Lijst Ingekomen Stukken periode 17 september 2020 tot en met 14 oktober 2020
Digitaal via Teams

