Agenda Commissie Economie

Datum:

09-09-2016

Tijd:

13:30 - 17:00

Locatie:

Louise de Colignyzaal

Voorzitter:

Dhr. Ton Veraart

Toelichting:

Agenda

Punt

Omschrijving

01

Opening en mededelingen
Aan de orde komt een memo van de plaatsvervangend voorzitter en commissiegriffier met
een overzicht van onderwerpen die de komende tijd aan de orde komen, bijeenkomsten die
hierop betrekking hebben en verdere afhandeling. Deze memo volgt nog

02

Vaststellen agenda

03

Gelegenheid om in te spreken

04

Informatie-uitwisseling:

04.01

Mededelingen van gedeputeerden

04.02

Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan
Wilt u deze vragen in de week voor de commissievergadering melden bij de
commissiegriffier?

04.03

Vragen over het nieuws van de dag
Deze vragen hoeven niet vooraf aangemeld te worden.

05

Mondelinge toelichting door gedeputeerde De Bat stand van zaken Rapport
Economische Structuurversterking
Zie ook de brieven van Gedeputeerde Staten aan Tweede Kamer en Kabinet over dit
onderwerp, agendapunt 9.05

Blad 2
06

Statenvoorstel Project Sluiskiltunnel Eindafrekening - 16008924
Statenvoorstel over inzet van het restant van de financiële middelen en het opheffen van de
geheimhouding op eerder gewisselde stukken

07

Brief GS met voortgangsrapportages grote projecten tweede kwartaal 2016 16011364
In de commissie Economie bespreken we het onderdeel Marinierskazerne

08

Jaarverslag Jouw Zeeland 2015
Het jaarverslag was ter informatie geagendeerd in de vergadering van 17 juni jl. en ter
behandeling teruggevraagd door Ralph van Hertum (PvdA)

09

Bijgewerkte toezeggingenlijst
Kunnen de aangegeven toezeggingen en moties worden afgevoerd?

09.01

Brief Gedeputeerde Staten over toezegging PS nummer 22 bijdrage infrastructuur 16009070
Kan deze toezegging worden afgevoerd?

09.02

Brief GS over wetgeving regionale omroepen motie 25 -16010844
Kan de motie worden afgevoerd?

09.03

Brief Gedeputeerde Staten over toezegging 44 communicatie Connexxion-De Lijn 16010047
Voorgesteld wordt om de toezegging als afgedaan te beschouwen en af te voeren

09.04

Brief Gedeputeerde Staten stand van zaken motie 9 kustverbinding Vlaanderen en
Zeeuws Vlaanderen - 16010483
Kan deze motie worden afgevoerd?

09.05

Afschrift van brieven van Gedeputeerde Staten aan Kabinet en Tweede Kamer over
Economische Structuurversterking

Blad 3

Ter informatie, dit betreft de motie 27 uit PS vergadering van 15 juli 2016; voorstel om de
motie af te voeren.

10

Conceptverslag commissie Economie van 17 juni 2016
Uw opmerkingen graag van tevoren melden bij de commissiegriffier

11

Volgende vergadering; 7 oktober 2016
Zijn er stukken die nu ter informatie zijn geagendeerd die in de volgende vergadering
behandeld dienen te worden?

12

Sluiting

100

Ingekomen stukken ter kennisneming

100.01 Brief GS met jaarrekening 2015 Westerschelde Ferry - 16008863
Ter informatie

100.02 Conceptverslag OPOV van 7 juni 2016 - 16008946

100.03 Brief GS (afschrift) aan Minister van I&M van 19 juli 2016 over bijdrage Provincie
Zeeland aan Nieuwe Sluis Terneuzen - 16010590
Toegezonden ter kennisneming

100.04 Brief GS over herstructureringsfonds bedrijventerreinen
Ter informatie

