Gewijzigde AGENDA
Commissie Economie
Datum:

15-01-2016

Tijd:

13:30 - 17:30

Locatie:

Louise de Colignyzaal

Voorzitter:

Dhr. Peter van Dijk

Toelichting:

AGENDA

Punt

Omschrijving

01

Opening en mededelingen

02

Vaststellen agenda

03

Gelegenheid om in te spreken

04

Informatie uitwisseling

04.01

Mededelingen van gedeputeerden

04.02

Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
Deze vragen hoeven niet van tevoren te worden aangemeld

04.03

Vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
Deze vragen moeten uiterlijk donderdagmorgen bij de commissiegriffier worden gemeld.

05

Presentatie van dhr. D. ten Voorde over jaarplan en begroting 2016 van EIZ
De directeur van Impuls, Dick ten Voorde, geeft een korte toelichting op jaarplan en begroting 2016. Er
is ook gelegenheid om vragen te stellen.

06

Gedachtenwisseling over Toekomstvisie Westerschelde Ferry
Tijdens de mini-conferentie PS-GS van 10 oktober 2015 is de toekomstvisie Westerschelde Ferry als
case behandeld. Daaruit kwam het verzoek voort van gedeputeerde Van der Maas om hierover nader
met de commissie van gedachten te wisselen, tijdens een vergadering. De commissie wordt om input
gevraagd. U kunt zich alvast informeren over de stand van zaken middels de bijgevoegde factsheet.
De gedeputeerde zal ook nader ingaan op het vervolg van het proces en de besluitvorming.
Er is een presentatie door Steven Meerburg, ambtenaar van de afdeling M&S, ingeleid door
gedeputeerde Van der Maas.

07

Brief GS van 10 november 2015 met rapportage voortgang projecten N62 Sloeweg en
Tractaatweg 3de kwartaal 2015 - 15016262
GS gaan PS ieder kwartaal informeren over de stand van zaken N62 Sloeweg en Tractaatweg. Deze
brief heeft betrekking op het derde kwartaal 2015. De brief is in november 2015 al in IBABS gezet,
maar dat was na de commissievergadering van die maand. Daarom nu geagendeerd.
Afdoeningsvoorstel: behandelen.

09

Bijgewerkte toezeggingenlijst
Afdoeningsvoorstel: behandelen.
In de lijst staat aangegeven welke toezeggingen en moties afgevoerd zouden kunnen worden. Is de
commissie akkoord?

Blad 2

09.01

Brief GS van 8 december 2015 met Evaluatierapport Tour de France "Arrivée Zélande" 15017807
Afdoeningsvoorstel: behandelen.
Het gaat om toezegging nr. 11 en toezegging aan PS nr. 8.
Is de commissie akkoord?

09.02

Brief GS van 24 november 2015 met toezeggingen Kadernota Economische agenda - 15016850
Afdoeningsvoorstel: behandelen.
De brief gaat over verschillende toezeggingen m.b.t. de kadernota Economische Agenda. Kunnen
deze worden afgevoerd?

09.03

Brief GS van 17 november 2015 met toezegging 2 m.b.t. Klaverblad - 150164669
Afdoeningsvoorstel: behandelen.
De toezegging is gedaan in de commissie BFW van 1 mei 2015, maar gezondheidszorg valt nu onder
de commissie Economie.
Is de commissie van mening dat de toezegging afgevoerd kan worden?

09.04

Brief GS over OV-kaart voor MBO'-ers, toezegging PS nr. 6, motie nr. 17
Afdoeningsvoorstel: behandelen.
De brief gaat over een toezegging en een motie. Beschouwt de commissie deze hiermee als
afgedaan?

10

Brief van FNV Vervoer van 11 november 2015 over buurtbuslijn 507
Afdoeningsvoorstel: behandelen.
De brief was geagendeerd voor PS van 11 november 2015 en is ter behandeling naar de commissie
verwezen. In de oplegnotitie staat achtergrondinformatie van de behandelend ambtenaar, over
buurtbuslijnen in het algemeen en over nummer 507 in het bijzonder.
Hoe moet de commissie reageren naar de FNV toe?

11

Conceptverslag commissie Economie van 13 november 2015
Afdoeningsvoorstel: behandelen.
Op- en aanmerkingen graag vooraf melden bij de commissiegriffier.

12

Volgende vergadering: 12 februari 2016
Bij dit agendapunt komt de vraag aan de orde of er stukken ter kennisneming zijn geagendeerd die
voor de volgende vergadering ter behandeling geagendeerd moeten worden. zie hieronder.

13

Sluiting

Blad 3

100

Ingekomen stukken ter kennisneming
Indien een commissielid dat wenst kunnen de stukken ter kennisneming al in deze vergadering worden
behandeld. Dat moet dan wel minimaal een dag van tevoren worden gemeld bij de commissiegriffier.

100.01

Conceptverslag OPOV 3 november 2015 - 15016342
Ter informatie

100.02

Verslag conferentie Splinter Zeeuws Pact van 11 november 2015 met werkmodel - 15016600
Ter informatie

100.03

Brief van VVV met factsheet
Ter informatie

100.04

Brief GS van 1 december 2015 met Provinciaal bevolkings- en huishoudenprognose - 15017368
Ter informatie

100.05

Brief GS met uitv programma Cultuur 2015 en 2016
Ter informatie

100.06

Brief GS over subsidie asbest eraf zonnepanelen erop
ter informatie

