Aangepaste dagindeling 5 februari 2021
Let op. Door de Corona-crisis vergaderen Provinciale Staten digitaal. De 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 dan contact op met de Statengriffie via statengriffie@brabant.nl of 073-6812278.

9.30 – 11.00 uur

9.30 – 11:00

09.30 – 11.30 uur

Thema Natuur en Milieu

Thema Samenleving

Platform Integriteit

Gesprek met de Faunabeheereenheid

Gesprek met de Regionale Mediaraad

(besloten)

(informerend)

(informerend)

Onder leiding van deskundigen gaat het

De woordvoerders van het thema Natuur en Milieu

De woordvoerders van het thema Samenleving gaan

platform in gesprek over het onderwerp

gaan in gesprek met voorzitter Hans Gaillard en

in gesprek met de voorzitter van de Regionale

belangenverstrengeling.

adjunct-secretaris Hilde van Lankveld van de

Mediaraad Arnoud Versluis. Ook Henk Lemckert,

Faunabeheereenheid Noord – Brabant. Dit aan de hand

directeur Omroep Brabant en Renzo Veenstra,

van bijgevoegde concept-agenda.

hoofdredacteur Omroep Brabant nemen deel aan
het gesprek. Het gesprek wordt gevoerd aan de
hand van bijgevoegde concept- agenda.

Digitaal via Teams

Digitaal via Teams

Digitaal via Teams

11.15 – 12.45 uur

11.15 – 12.45 uur

12.30– 14.30 uur

Thema Natuur en Milieu

Werkgroep Mobiliteit

Themabijeenkomst Bestuur en Financiën

Schone Lucht Akkoord (SLA)

(informerend)

(oordeelsvormend)

(informerend en oordeelsvormend)

De werkgroep gedeelde mobiliteit wordt

Participatiebeleid

GS leveren uiterlijk 1 maart aan het Rijk een

geïnformeerd over de consequenties die de

In deze bijeenkomst kunnen PS zich

uitvoeringsagenda aan met daarin acties die bijdragen

coronacrisis heeft op het OV en op de planning voor

richtinggevend uitspreken over het thema

aan het verbeteren van de luchtkwaliteit en daarmee

de uitvoering van de visie gedeelde mobiliteit.

‘samen’ aan de hand van de

gezondheidswinst opleveren. PS worden gevraagd, na

Statenmededeling ‘Uitwerking thema

een toelichting op het SLA, aandachtspunten aan GS

‘samen’ en de Startnotitie thema ‘samen’

mee te geven.

(uitgangspuntennotitie participatiebeleid).
Het doel is om in de eerste helft van 2021

Voor deze bijeenkomst geldt:

te komen tot een Brabants

- 2 minuten spreektijd per fractie

participatiebeleid en een

- Reactie Gedeputeerde Staten is een kwart van de

participatieverordening.

uitgesproken tijd van Provinciale Staten
Ten behoeve van de bespreking is een kort
memo van gedeputeerde De Bie
bijgevoegd.
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

13.30 – 15.00 uur

14.45 – 16.45

15.30 – 17.15

Thema Natuur en Milieu

Thema Economie en Internationalisering

Thema Bestuur en Financiën

Beleidskader Gezondheid (oordeelsvormend)

(oordeelsvormend)

(oordeelsvormend)

Deze bijeenkomst is een vervolg op de

Programmeringsdocument Economie

Perspectiefnota

themabijeenkomst van 16 oktober waarin PS

Aan de hand van het ontwerp

De perspectiefnota vormt de aftrap van de

geïnformeerd zijn over het beleidskader Gezondheid.

programmeringsdocument kunnen PS input geven

jaarlijkse Sturings- en

Tijdens deze themabijeenkomst krijgen PS, mede aan

op het definitieve voortgangsdocument

Verantwoordingscyclus en dient als basis

de hand van onderstaande vragen, gelegenheid om

Beleidskader Economie (programmeringsdocument).

voor de begroting. Met het vaststellen van

input te geven voor het beleidskader Gezondheid.

Belangrijkste vragen waarop PS worden gevraagd te

de perspectiefnota 2022 geven Provinciale

reflecteren zijn:

Staten richting aan het beleid voor 2022. PS

- Hoe ziet u de rol van de provincie m.b.t. gezondheid

1.

willen, voorafgaande aan het opstellen van

(vanuit de kerntaken van de provincie)?

voor PS voldoende om hun controlerende taken uit

de perspectiefnota, met GS in gesprek over

- Op welke thema’s zou volgens u de nadruk moeten

te voeren?

mogelijke ingrediënten van de

liggen?

2.

perspectiefnota 2022.

- Op welke wijze wenst u betrokken te worden over dit

behulpzaam bij het proces voorafgaand aan de

beleidskader na vandaag?

begrotingsbehandeling?

Voor deze bijeenkomst geldt:

Ten behoeve van de bespreking is een kort memo

- 3 minuten spreektijd per fractie

van gedeputeerde Van Gruijthuijsen bijgevoegd.

Is de opzet van het voortgangsdocument

Is het programmeringsdocument

Ten behoeve van de bespreking is een kort
memo van gedeputeerde Van der Maat
bijgevoegd.

- Reactie Gedeputeerde Staten is een kwart van de

Voor deze bijeenkomst geldt:

uitgesproken tijd van Provinciale Staten

- 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

