Aaangepaste dagindeling 26 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.
9.00 – 10.30 uur

10.00 – 10.30 uur

Thema Bestuur en Financiën

Rondvraagmoment

Uitgangspunten aanpassing Verordening Treasury Noord-Brabant

Statenleden kunnen vragen stellen aan de gedeputeerde(n). Een overzicht van ingediende

(informerend)

vragen is gepubliceerd bij deze dagindeling.

PS worden geïnformeerd over de uitgangspunten voor een nieuwe
Verordening Treasury Noord-Brabant 2021. Daarbij komen onder meer de

- Per vraag wordt spreektijd voor de vragensteller en beantwoording door de gedeputeerde

gewenste risicobereidheid en de dilemma’s die daarbij spelen en de omvang

door de voorzitter bepaald

van het te investeren vermogen aan de orde. Op 12 maart 2021 zullen PS

- Indien gewenst kan de vragensteller aanvullende vragen stellen

tijdens een oordeelsvormende themabijeenkomst over de uitgangspunten
spreken.
Na de presentatie hebben de fracties maximaal 2 minuten gelegenheid om
informerende vragen te stellen.

Digitaal via Teams

Digitaal via Teams

10.45 – 12.45 uur

10.45 – 12.15 uur

Thema Bestuur en Financiën

Thema Ruimte

Correctief bindend referendum (informerend)

Ontwikkelingen Eindhoven Internationale Knoop XL (informerend)

Prof. dr. Frank Hendriks, hoogleraar vergelijkende bestuurskunde, informeert

PS worden geïnformeerd over ontwikkelvisie Fellenoord met bijbehorend ontwikkelkader.

PS over het correctief bindend referendum en de te maken keuzes en de

De visie maakt onderdeel uit van de in Eindhoven gelegen Internationale Knoop XL. De

gevolgen daarvan. Dit ter voorbereiding op een oordeelsvormende

projectleiders van de gemeente Eindhoven en de provincie Noord-Brabant zullen een

themabijeenkomst over dit onderwerp die is voorzien voor de Statendag van

presentatie verzorgen. Op 12 maart 2021 is een oordeelsvormende themabijeenkomst

26 maart 2021.

voorzien.

Na de presentatie hebben de fracties maximaal 2 minuten gelegenheid om

Na de presentatie hebben de fracties maximaal 2 minuten gelegenheid om informerende

informerende vragen te stellen.

vragen te stellen.

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



Benoeming en beëdiging van burgerlid de heer J.H.M. van Grinsven



Actualiteit

Bespreekstukken incl. stemming


Statenvoorstel 04/21 BOF2: Vervolg Brabants Outcomes Fund



Statenvoorstel 10/21 Rapport Zuidelijke Rekenkamer Vergunningverlening, toezicht en handhaving bij risicobedrijven in Moerdijk



Statenvoorstel 15/21 Benoeming leden en plaatsvervangend lid van de programmaraad Zuidelijke Rekenkamer



Statenvoorstel 16/21 Benoeming leden en plaatsvervangend leden van de Commissie sturen en verantwoorden

Stemming
•

Bovenstaande bespreekstukken

•

Ontwerpbesluit Statenvoorstel 08/21 Notulen vergadering Provinciale Staten 13 november 2020

•

Ontwerpbesluit Statenvoorstel 09/21 Notulen vergadering Provinciale Staten 27 november 2020

•

Ontwerpbesluit Statenvoorstel 11/21 Notulen vergadering Provinciale Staten 11 december 2020

•

Ontwerpbesluit Statenvoorstel 12/21 Lijst Ingekomen Stukken periode 3 december 2020 tot en met 6 januari 2021

•

Ontwerpbesluit Statenvoorstel 13/21 Lijst Ingekomen Stukken periode 7 januari 2021 tot en met 27 januari 2021

Digitaal via Teams

