Statencommissie Mobiliteit en
POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM

Aan de (plv.) leden van de Statencommissies M&F, de heer Remkes en
de gedeputeerden mw. Post en dhr. Loggen

Financiën
Uw contactpersoon
S. Neeskens AD/STG
Doorkiesnummer (06) 25762257
neeskenss@noord-holland.nl
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Betreft: Agenda vergadering commissie M&F 26 november 2018
14 november 2018

Geachte commissieleden en gedeputeerden,

Kenmerk:

Uw kenmerk

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de Statencommissie
Mobiliteit & Financiën op maandagmiddag 26 november 2018. Gezien
het aantal geagendeerde onderwerpen en de aard van deze
onderwerpen verwacht de agendacommissie dat er ook gebruik
gemaakt moet worden van de uitloopvergadering op donderdagavond
29 november 2018.
26 november
De vergadering van 26 november start om 13:15 uur. De vergadering
vindt plaats in de statenzaal in Het Paviljoen, Dreef 3, Haarlem. Voor de
leden van de commissie staat een lunch klaar. Afhankelijk van het
gebruik van het Inloophalfuur kunnen de daarop volgende
agendapunten een half uur eerder aanvangen.

29 november
Indien niet alle agendapunten kunnen worden behandeld op 26
november is er een uitloopvergadering op 29 november. De vergadering
vindt plaats in de Statenzaal in Het Paviljoen in Haarlem en start om
19:00 uur. Deze vergadering is een vervolg van de
commissievergadering van 26 november, er zal om die reden niet
opnieuw gestart worden met een inloophalfuur. Uiteraard kan er wel
door insprekers ingesproken worden op de onderwerpen die deze
vergadering aan de orde komen.
De vergadering van 26 november start om 13:15 uur. De vergadering
vindt plaats in de Statenzaal. Voor de leden van de commissie staat een
lunch klaar in het dreefgebouw.
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Voorafgaand aan de vergadering van 26 november vindt vanaf 11:45 tot
12.45 uur in zaal 1.4 voor de leden van de commissie een BOT-overleg
plaats over de concessie Gooi en Vechtstreek.
Na afloop van het BOT-overleg en voorafgaand aan de
commissievergadering staan voor de commissieleden broodjes klaar
buiten de vergaderzaal.
De eindtijd van deze vergadering is 16:45 uur. Van 17.30 uur tot 18.00
uur is in de Statenzaal een technische briefing over de tussenstand van
het Klimaatakkoord (voor Statenleden- en duoleden).
Indien u technische vragen heeft over de agendapunten kunt u deze
voorafgaande aan de vergadering stellen, zodat de discussie in de
commissie zich kan toespitsen op de bestuurlijk-politieke aspecten. De
technische vragen dienen, uiterlijk woensdag 21 november 12.00 uur
bij de commissieadviseur binnen te zijn. De beantwoording van alle
technische vragen wordt voorafgaand aan de vergadering
samengevoegd en uiterlijk vrijdag 23 november in één document
gebundeld en bij de digitale vergaderstukken gepubliceerd. Ook
rondvraagpunten en verzoeken van de C- naar de B-agenda kunt u voor
woensdag 21 november 12.00 uur bij de commissieadviseur aanleveren.
 Spreektijdverdeling
Het bepalen van de spreektijd voor de vergadering van 26 november
(exclusief de uitloopvergadering van 29 november) is gebaseerd op 3,5
vergaderuren. Hier volgt de volgende verdeling uit per fractie:
Fractie

Spreektijd

VVD

12 minuten

D66

11 minuten

PvdA

9 minuten

PVV

9 minuten

SP

9 minuten

CDA

8 minuten

GroenLinks

8 minuten

PvdD

7 minuten

50Plus

6 minuten

CU-SGP

6 minuten

Ouderenpartij NH

6 minuten

Met vriendelijke groet,
Namens de voorzitter, dhr. H. Struben,
Susanne Neeskens
Staten- en commissieadviseur M&F
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