Aangepaste dagindeling 12 maart 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
Commissie sturen en verantwoorden

09.30 – 11.00 uur

09.30 – 10.30 uur

Thema Ruimte

Thema Samenleving

(oordeelsvormend)

(oordeelsvormend)

Ontwikkelingen Eindhoven Internationale Knoop XL

Beleidskader vrije tijd, cultuur en sport

voorzitter, een presentatie over outsourcing

Provinciale Staten kunnen aandachtspunten aan GS

Vervolg themabijeenkomst 29 januari 2021;

basisinfrastructuur ICT en de voorbereiding van de

meegeven over de ontwikkelvisie Fellenoord. Op 26

gedeputeerde Van Pinxteren zal tijdens

themabijeenkomst over de financiën van het

februari jl. heeft er een informerende

deze bijeenkomst de eerder gestelde

ontwikkelbedrijf.

themabijeenkomst over de ontwikkelvisie

vragen beantwoorden.

Op de agenda van de Commissie sturen en
verantwoorden staan de procedure verkiezing nieuwe

plaatsgevonden.
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

11.15 – 12.45 uur

11.15 – 12.45 uur

10.45 – 11.15 uur

Thema Bestuur en Financiën

Economie en Internationalisering

Rondvraagmoment

(oordeelsvormend)

(oordeelsvormend)

Statenleden kunnen vragen stellen aan de

Uitvoeringsagenda data-economie

gedeputeerde(n). Een overzicht van

Digitaal via Teams

Uitgangspunten aanpassing Verordening Treasury
Noord-Brabant

ingediende vragen is gepubliceerd bij deze
Aan de hand van de Statenmededeling

dagindeling.

Uitvoeringsagenda data-economie kunnen PS
Na de informerende themabijeenkomst op 26 februari

reflecteren op de Uitvoeringsagenda data-economie

- Per vraag wordt spreektijd voor de

jl. gaan PS nu met elkaar en GS in gesprek over de

en de daarin opgenomen doelen, streefwaarden en

vragensteller en beantwoording door de

uitgangspunten voor de Verordening Treasury Noord-

indicatoren en de beoogde inzet van middelen.

gedeputeerde door de voorzitter bepaald

Brabant.

- Indien gewenst kan de vragensteller
Voor deze bijeenkomst geldt:

Voor deze bijeenkomst geldt:

-

2 minuten spreektijd per fractie

-

Reactie Gedeputeerde Staten is een kwart

-

2 minuten spreektijd per fractie

-

Reactie Gedeputeerde Staten is een kwart van

van de uitgesproken tijd van Provinciale

de uitgesproken tijd van Provinciale Staten

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



Actualiteit

Bespreekstukken
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Stikstofaanpak

Stemming

aanvullende vragen stellen

Digitaal via Teams



Statenvoorstel 75/20 Actualisatie omvang provinciale EVZ's en EVZ-opgave voor het GOB

Digitaal via Teams

