memo

van :

mr. A.M. Lobik / Margreeth Trimpe

afd :

Statengriffie

telefoonnr.:

(0118) 63 1888 / 63 1437

aan :

Commissie Economie / commissie Bestuur

datum :

2 februari 2017

onderwerp:

Beeldvormende bijeenkomsten, vraag aan commissie wie actief wil meedenken

In de statenvergadering van 16 december 2016 is een statenvoorstel aangenomen over de werkwijze PS.
Onderdeel hiervan is het organiseren van beeldvormende bijeenkomsten. De regie wordt gevoerd vanuit
PS. De commissievoorzitter wordt hierbij betrokken en is ook voorzitter van de beeldvormende
bijeenkomst. Daarnaast worden minimaal twee commissieleden betrokken bij de organisatie en verzorgt de
Statengriffie de ambtelijke ondersteuning.
De Statengriffie zorgt voor verbinding met de ambtelijke organisatie en GS.
De kenmerken van een dergelijke bijeenkomst zijn kort samengevat:
-

Het betreft zo breed mogelijke informatievoorziening, zodat er een 360 graden beeld ontstaat over
een onderwerp;
Er worden burgers uitgenodigd en de meest relevante stakeholders;
Het is de bedoeling dat er ook kritische geluiden te horen zijn;
Leden van de betreffende commissie en de commissievoorzitter worden bij de voorbereiding van
de bijeenkomst betrokken;
De timing kan zijn aan het begin van een besluitvormingstraject (in de serie beeldvorming,
oordeelsvorming, besluitvorming), maar het kan ook later of tussentijds als daar behoefte aan
bestaat.

In het Presidium van 30 januari 2017 is aan de hand van een voorstel van de adviesgroep agenda
gesproken over mogelijke onderwerpen. , De volgende onderwerpen zijn relevant voor de commissie
Economie.
Beeldvormende bijeenkomst over havenbeleid, voor de zomer
- er was al een werkbezoek Havenbeleid gepland op 2 juni 2017, voorlopig blijft deze datum staan;
- Bijeenkomst van commissie Economie (onderwerp "havenbeleid") en commissie Bestuur (vanwege
deelneming Zeeland Seaports);
- Bedrijven, deskundigen vragen deel te nemen. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. de
havens?

Vraag aan de commissie:
Wie wil actief meedenken in de voorbereiding van deze beeldvormende bijeenkomsten?

17 januari 2017
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