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Commissie BFW
nr COM
Bestuurder
162 Bestuur

Polman

164 Bestuur

Van der Maas

Commissie Bestuur
nr
COM
Bestuurder

datum
onderwerp
vergadering
23-1-2015 n.a.v. jaarverslag cvdK: Zodra bekend, zal ik aan de staten doorgegeven
wanneer de openbare gesprekken met de gemeenteraden zijn gepland.
23-1-2015 n.a.v. aandeelhoudersstrategie WST: ik zal elk jaar een overzicht ter
inzage geven met de uitkomsten van de rekenmodellen voor de WST.

2

Bestuur

Schönknecht

datum
vergadering
22-5-2015

3

Bestuur

Van der Maas

22-5-2015

7

Bestuur

Van der Maas

11-9-2015

8

Bestuur

De Bat

11-9-2015

9

Bestuur

Van der Maas

11-9-2015

17

Bestuur

De Bat

22-1-2016

PS-Toezeggingen
nr COM
Bestuurder
208 Bestuur

Van der Maas

209 Bestuur

Schönknecht

onderwerp

actie
door
KAB

voortgang

afgehandeld

PoHo

Enkele data voor 2015 reeds doorgegeven.

FIN

actie
door

voortgang

afgehandeld

PoHo

N.a.v. statenvoorstel Jaarstukken 2014: ik zal voor het eind van 2015 de
nieuwe vastgoed/grondnota toezenden.
N.a.v. statenvoorstel Jaarstukken 2014: ik zal voor het eind van 2015 de
evaluatie van de stuurgroep IJzendijke aan de staten toezenden.
N.a.v. brief De Groene Zaak over onderzoek dienstauto's GS: ik zal de
suggestie om dienstauto's langer dan de standaard vier jaar te gebruiken
meenemen in de toekomstige notitie over het vervangen van het
wagenpark.
N.a.v. agendapunt 10, Economische Impuls Zeeland; bij agendering van
jaarplannen van provinciale deelnemingen in de commissie Bestuur,
zoals de NV WST en de NV EIZ, ontvangt de directie een uitnodiging voor
de betreffende vergadering.
N.a.v. agendapunt 11, jaarverslag 2014 NV Westerscheldetunnel,
overwegingen tarievenbeleid NV WST en meerkosten Sloeweg: ik zal
gedetailleerd terugkomen op de financiële relatie WST met de
Sluiskiltunnel en bezien of er mogelijkheden zijn financiële ruimte te
benutten voor het dekken van meerkosten Sloeweg.

SG

N.a.v. afwikkeling Thermphos: ik zal in de volgende brief over de
voortgang i.v.m. de financiën een overzichtelijk tabel met onder andere
percentages toevoegen.

datum
onderwerp
vergadering
13-2-2015 N.a.v. SV aandeelhoudersstrategie WST: Ik zal de optie om de tolinning
binnen de NV Westerscheldetunnel te brengen meenemen in het
onderzoek.
13-2-2015 N.a.v. SV aandeelhoudersstrategie WST: Bij de optie 'in eigen beheer
uitvoeren' hoort ook onderzoek naar de defiscalisering.

actie
door

voortgang
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afgehandeld

PoHo
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6

Bestuur

Van der Maas

18 Bestuur

De Bat

20 Bestuur

De Bat

24 Bestuur

Van der Maas

37 Bestuur

Schönknecht

41 Bestuur

Schönknecht

42 Bestuur

Schönknecht

43 Bestuur

Schönknecht

Moties
nr COM
41 BFW

Bestuurder
Schönknecht

5-6-2015 N.a.v. SV Jaarstukken 2014 Provincie Zeeland: Ik zal een notitie laten
opstellen over externe inhuur met een toelichting op het onderscheid
tussen capaciteit en advies m.b.t. externe inhuur. De notitie kan worden
geagendeerd in de Commissie Bestuur.
6-11-2015 N.a.v. informatie over Thermphos: In de eerder toegezegde
voortgangsrapportage m.b.t. sanering Thermphos zal ook een plaatje van
de financiële risico's en een nadere duiding van de tijdsplanning worden
opgenomen. GS zullen PS ook de informatie verstrekken hoe GS de
externe audit op die tijdsplanning hebben laten doen.
6-11-2015 N.a.v. Zomernota en Begroting 2016: Ik zeg toe jaarlijks een overzicht van
de stand van zaken van alle acties uit het coalitieprogramma toe te
zenden.
6-11-2015 N.a.v. Zomernota en Begroting 2016: Ik zal de commissie Bestuur
informeren en met deze commissie de lijn bespreken die met de Tafel
van 15 wordt gevolgd.
5-2-2016 N.a.v. vragensessie: Ik zal u een brief toezenden over de stand van zaken
voor wat betreft de huisvesting van statushouders en de opvang van
vluchtelingen.
11-3-2016 N.a.v. Statenvoorstel Strategisch Master Plan N.V. Zeeland Seaports 20152022 – SERV-039: Ik zal er bij ZSP op aandringen dat het jaarplan op zeer
korte termijn verschijnt.
11-3-2016 N.a.v. Statenvoorstel Strategisch Master Plan N.V. Zeeland Seaports 20152022 – SERV-039: Ik zal, op het moment dat wij met de aandeelhouders
aan tafel zitten, met het oog op de voorgenomen personeelsuitbreiding,
aandacht vragen voor training en opleiding van het zittend
personeelsbestand.
11-3-2016 N.a.v. motie niet behorend bij een agendapunt: Ik wil de mogelijkheden
voor het vestigen van voordrachtrecht RvC DELTA NV in deze periode
onderzoeken en de onderzoeksresultaten delen met de commissie
voorafgaand aan discussie over dit onderwerp in de Algemene
vergadering van Aandeelhouders.

Datum
Onderwerp
vergadering
1-11-2013 Harpe (GL) over vrijwaren publiek belang van commerciële risico's, en
structurele samenwerking energiesector, waarin GS worden verzocht te
waarborgen dat activiteiten van publiek belang worden gevrijwaard van
risico's vanuit de commersiële activiteiten, in te zetten op structurele
samenwerking en PS regelmatig te informeren

Actie
door
FIN

Voortgang
Motie wordt betrokken bij PS-toezegging 146 , waarin toegezegd is dat PS periodiek zal
worden geïnformeerd over de voortgang van de aandeelhouders-commissie DELTA NV met
betrekking tot het onderzoek naar de strategische opties van DELTA NV dat deze
aandeelhouders- commissie begeleidt.
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Afgehandeld

PoHo
financiën en IBT

