Provinciale Staten
Vragen van het statenlid Van Veen-De Rechter (D66) ingevolge artikel 44 reglement van orde

AANHANGSEL

V1.2

statenstukken

tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2017 nummer 179
Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake Evaluatie ZB|
Planbureau en Bibliotheek van Zeeland
(ingekomen 25 april 2017)

Antwoorden van gedeputeerde staten:

1.

Waarom is de evaluatie ZB Planbureau niet conform toezegging eind
maart 2017 beschikbaar gesteld aan
PS?

1.

2.

Kunt u duidelijk maken waarom het 1e 2.
kwartaal van 2017 niet kon worden gehaald?

Zie antwoord onder punt 1.

3.

Deelt u de mening dat de evaluatie ZB
Planbureau te lang op zich laat wachten?

Wij achten twee weken 'vertraging' in het
aan ons toezenden van het Eindrapport
binnen het redelijke en aanvaardbare liggen. Vervolgens hebben wij ZB in staat willen stellen om ons hun reactie op het Eindrapport te doen toekomen omdat wij het
van belang vonden om deze te kunnen betrekken bij ons standpunt over het Eindrapport. Deze reactie hebben wij ontvangen
op 26 april jl. Vervolgens hebben wij onze
reactie vastgesteld en naar Provinciale
Staten gezonden.

4.

Wanneer verwacht u de evaluatie ZB
4.
Planbureau daadwerkelijk beschikbaar
te hebben?

3.

Doordat later dan aanvankelijk gedacht,
gestart kon worden met interviews en bijeenkomsten Klankbordgroep (betreft
vinden geschikte data) is het rapport twee
weken later, dit is op 31 maart 2017,
verschenen.
In antwoord op vragen van D66 zoals deze
bij de stukken voor de Statencommissie
Economie van 17 februari jl. voorlagen, is
aangegeven dat het Eindrapport eind
maart 2017 gereed zou zijn en dat het rapport in het 2e kwartaal 2017 ter informatie
naar Provinciale Staten zou worden verzonden vergezeld van onze opvattingen
daarover.

Zoals opgenomen in onze reactie op het
Eindrapport aan Provinciale Staten van
16 mei 2017 hebben wij het rapport op
31 maart 2017 ontvangen.

5.

Wanneer verwacht u het standpunt
van uw college over de evaluatie ZB
Planbureau aan PS toe te sturen?

5.

Zie antwoord op vraag 4.

MIDDELBURG, 6 juni 2017

Namens de fractie van D66,

Gedeputeerde Staten,

Van Veen-De Rechter

Drs. J.M.M. Polman
A.W. Smit
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