Agenda Commissie Economie

Datum:

07-10-2016

Tijd:

12:00 - 17:00

Locatie:

Statenzaal

Voorzitter:

Dhr. Ton Veraart

Toelichting:

GEWIJZIGDE AGENDA

Punt

Omschrijving

01

Opening en mededelingen
De bijgevoegde memo is ter informatie.

02

Vaststellen gewijzigde agenda

03

Gelegenheid om in te spreken

04

Informatie-uitwisseling; d.w.z.:

04.01

Mededelingen van gedeputeerden

04.02

Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan
Dergelijke vragen moeten uiterlijk woensdag 5 oktober zijn ingediend bij de
commissiegriffier, Annemieke Lobik, am.lobik@zeeland.nl.

04.03

Vragen over het nieuws van de dag
Deze vragen hoeven uiteraard niet van tevoren te worden ingediend.

05

Statenvoorstel financiële verwerking gronden Marinierskazerne - DIO-085
Dit voorstel wordt in de commissie Economie besproken, ook al is het financieel van aard,
aangezien het project Marinierskazerne is toebedeeld aan deze commissie (ongeacht de
inhoud van het stuk).

06

Zeeuwse brief aan het kabinet over commissie structuurversterking - 16014759
Bespreken.

Blad 2
07

Statenvoorstel Economische Agenda 2017-2021 - DIO-E&D-092
In de oplegnotitie staat informatie over het proces, en over hoe we omgaan met een digitaal
aangeboden stuk als de Economische Agenda.
Bijgewerkte oplegnotitie toegevoegd.
Tevens is geagendeerd de brief van de gemeente Hulst van 15 maart 2016 naar aanleiding
van de Kadernota Economische Agenda. Afgesproken is dat deze brief betrokken zal worden
bij de behandeling van de Beleidsnota Economische Agenda.
Deze oplegnotitie volgt nog.

08

Statenvoorstel provinciale deelname aan GVC Zeeland
Het statenvoorstel is te laat aangeboden, onder andere doordat het na de GS-vergadering
nog is aangepast. Het is wel van belang dat het in de Statenvergadering van 4 november a.s.
wordt vastgesteld. Daarom is het toch in deze commissievergadering geagendeerd.

09

Statenvoorstel Masterplan Campus Zeeland!

10

Statenvoorstel Toekomstverkenning fietsvoetveer - DIO-M&S-093
De oplegnotitie is toegevoegd. De vraag is of de commissie akkoord gaat met de
voorgestelde combinatie van scenario 1 en 2b.
Oplegnotitie voor beide brieven volgen z.s.m.

10.1

Brief Toeristisch Ondernemend Zeeland van 4 oktober 2016 over Behoud fietsvoetveer Breskens-Vlissingen - 16015086
Afdoeningsvoorstel: betrekken bij Statenvoorstel Toekomstverkenning fietsvoetveer - DIOM&S-093

11

Bijgewerkte toezeggingenlijst
Voorstel om af te voeren van de lijst:
- commissietoezeggingen nummer 29 en 31
- PS toezeggingen nummer 38 en 50
- moties 27

Blad 3
11.01

Brief Gedeputeerde Staten toezegging 29 actiegroep ZAAP - 16012713
Er is toegezegd om deze brief door te sturen aan de Commissie Toekomstige Zorg, en dat is
gedaan. Voorstel om de toezegging nu af te voeren.

12

Conceptverslag commissie Economie van 9 september 2016
Verzoek om wijziging graag doorgeven aan commissiegriffier, voor de vergadering.

13

Volgende vergadering: 25 november 2016
Zijn er stukken die ter kennisneming zijn geagendeerd die kunnen worden afgevoerd?

14

Sluiting

100

Ingekomen stukken ter kennisneming

100.01 Conceptverslag OPOV 13 september 2016 - 16013664
Ter informatie

