Aangepaste dagindeling 11 december 2020
Let op. Statendagen zijn in principe openbaar. Onder de huidige Corona-omstandigheden wordt publiek niet toegelaten. 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 – 11.00 uur

09.30 – 11.00 uur

9.15 – 11.15 uur

Commissie Sturen en Verantwoorden

Thema Samenleving (informerend)

Thema Ruimte (informerend en

De Commissie Sturen en Verantwoorden bespreekt de

Rondetafelgesprek Kunst en Cultuur nu en na

oordeelsvormend)

Boardletter 2020 van BDO Accountants en de

Corona

Implementatie Omgevingsverordening

bestuurlijke reactie van GS hierop. Verder wordt een

Op verzoek van Provinciale Staten worden PS door

Op verzoek van de werkgroep

tussenstand gepresenteerd inzake de voorbereidingen

een aantal genodigde organisaties uit de kunst- en

implementatie Omgevingsverordening

op de in te voeren rechtmatigheidsverantwoording

cultuursector geïnformeerd over de impact van de

wordt er een tweetal themabijeenkomsten

door GS. Deze presentatie is voorbereid in samenspraak

Coronacrisis op de sector.

geagendeerd. Dit om onderwerpen binnen

met de werkgroep ’rechtmatigheidsverantwoording’

de Omgevingsverordening, en de daarvoor

van de Commissie.

opgestelde fiches, beter te doorgronden en
oordeelsvormend te kunnen bespreken. De
onderwerpen zijn door de fracties
aangedragen. Deze tweede
themabijeenkomst gaat in op de
onderwerpen landbouw en stedelijke
functies.
Informerende vragen kunnen worden
meegenomen in de spreektijd van de
fracties. Aan de bijeenkomst mogen 2
woordvoerders per fractie deelnemen.
Voor deze bijeenkomst geldt:
- 3 minuten spreektijd per fractie

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

Digitaal via Teams

Digitaal via Teams

Digitaal via Teams

11.15– 12.45 uur

11.15 - 12.45 uur

11.30 – 12.00 uur

Thema Energie (informerend en oordeelsvormend)

Thema Landbouw (informerend en

Rondvraagmoment

Herziening Uitvoeringsprogramma Energie / nieuwe

oordeelsvormend)

Statenleden kunnen vragen stellen aan de

Uitvoeringsagenda Energie

Beleidskader Landbouw en Voedsel

gedeputeerde(n). Een overzicht van

In het bestuursakkoord is een herziening van het

In het bestuursakkoord staat dat er in 2020 wordt

ingediende vragen is gepubliceerd bij deze

uitvoeringsprogramma Energie aangekondigd. Om PS

gestart met een interactief proces om te komen tot

dagindeling.

aan de voorkant te betrekken vindt op verzoek van

een breed gedragen visie op de duurzame toekomst

gedeputeerde de Bie een themabijeenkomst plaats. De

van landbouw en voedsel. Tijdens dit startmoment

- Per vraag wordt spreektijd voor de

bijeenkomst start met presentatie; daarna kunnen PS

worden PS met een presentatie over de startnotitie

vragensteller en beantwoording door de

opvattingen en wensen over het uitvoeringsprogramma

geïnformeerd over ambities en doelstellingen van

gedeputeerde door de voorzitter bepaald

meegeven aan de gedeputeerde.

GS ten aanzien van het beleidskader en op welke

- Indien gewenst kan de vragensteller

Informerende vragen kunnen worden meegenomen in

manier dit wordt vormgegeven. Daarnaast wil GS

aanvullende vragen stellen

de spreektijd van de fracties.

graag een reflectie van PS op de ambities en
doelstellingen en welke accenten PS gelegd willen
zien.

Voor deze bijeenkomst geldt:

Informerende vragen kunnen worden meegenomen

- 2 minuten spreektijd per fractie

in de spreektijd van de fracties.

- Reactie Gedeputeerde Staten is een kwart van de
uitgesproken tijd van Provinciale Staten
Voor deze bijeenkomst geldt:
- 2 minuten spreektijd per fractie
- Reactie Gedeputeerde Staten is een kwart van de
uitgesproken tijd van Provinciale Staten
Digitaal via Teams

Digitaal via Teams
12.45 – 13.15 uur
Agendavergadering
Digitaal via Teams
13.30 uur
Aanvang (digitale) vergadering PS


Opening van de vergadering / vaststellen agenda



Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging nieuw lid van Provinciale Staten mevrouw L.P.M.
van Boxel- van Gruijthuijsen



Afscheid Statenlid de heer A.A. Meijer



Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging nieuw lid van Provinciale Staten de heer S. Kutlu



Afscheid Statenlid mevrouw L.M. Sjouw



Actualiteit

Bespreekstukken incl. stemming



Statenvoorstel 88/20A Mede-aankoop CSM-terrein Breda (thema Ruimte)
Statenvoorstel 87/20 4e (slot) begrotingswijziging 2020 en 1e begrotingswijziging 2021 (thema
Bestuur en Financiën)



Statenvoorstel 92/20 Tussenevaluatie Zuidelijke Rekenkamer 2016-2019 (thema Bestuur en Financiën)

Stemming
Er wordt gestemd over bovengenoemde bespreekstukken.
Digitaal via Teams

Digitaal via Teams

