Dagindeling 5 oktober 2018

09.30 – 11.00 uur

09.30 - 10.00 uur

Thema Economie en Internationalisering en thema

Inspreekmoment

Samenleving (informerend)
Expertmeeting Arbeidsmarkt en sociale veerkracht

Hart der Provincie 3

Het doel van deze expertmeeting is om PS te

10.00 – 11.00 uur

informeren over de oorzaken van de verminderde
veerkracht van een deel van de Brabanders (volgens

Werkgroep Op weg naar de Statenverkiezingen

de Monitor Sociale Veerkracht 2018 van het PON),

De werkgroep ‘Op weg naar de verkiezingen’ wordt

hun inzetbaarheid voor de arbeidsmarkt en wat de

geïnformeerd door de projectgroep over de

provincie Noord-Brabant kan doen om voor deze

activiteiten die de provincie organiseert in aanloop

groep duurzame inzetbaarheid voor de huidige en

naar de Statenverkiezingen op 20 maart 2019.

toekomstige arbeidsmarkt te versterken. Na een korte

Daarnaast wordt de werkgroep om input gevraagd

inleiding door het PON en op ambtelijk niveau krijgen

voor de politiek neutrale provinciale campagne ‘Ik

alle genodigde experts de gelegenheid om hun visie

kies voor Brabant’.

op het onderwerp te geven. Daarna kunnen de
woordvoerders vragen stellen aan de experts.

Statenzaal

Hart der Provincie 3

11.00 – 12.30 uur

11.00 - 12.30 uur

Thema Mobiliteit (informerend)

Thema Natuur en Milieu (informerend)

Smart mobility

Ontwerp-begroting ODBN

Het doel van deze themabijeenkomst is om PS te

Tijdens deze themabijeenkomst worden PS, op

informeren over de koers, aanpak en stand van zaken

ambtelijk niveau, geïnformeerd over de inhoud van

van de projecten op het gebied van Smart Mobility in

de ontwerpbegroting van de ODBN. Daarnaast

het kader van het programma SmartwayZ.NL. Naast

worden PS ook geïnformeerd over het statenvoorstel

een ambtelijke toelichting over de aanpak wordt ook

over de zienswijze ten aanzien van deze

ingegaan op concrete voorbeelden die nu worden

ontwerpbegroting.

gerealiseerd op het gebied van goederen- en
personenvervoer. Daarna kunnen de woordvoerders
vragen stellen aan de inleiders.
Hart der Provincie 2
13.30 – 15.00 uur
Thema Mobiliteit (informerend)
Rondetafelgesprek werkomstandigheden
buschauffeurs en sociale veiligheid op bussen
Het doel van dit rondetafelgesprek is PS te informeren
over de werkomstandigheden van buschauffeurs en
de sociale veiligheid op de bussen.
Statenzaal

Hart der Provincie 3

