Agenda Commissie Economie

Datum:

12-05-2017

Tijd:

13:30 - 17:00

Locatie:

Louise de Colignyzaal

Voorzitter:

Dhr. Peter van Dijk

Toelichting:

Punt

Omschrijving

01

Opening en mededelingen
Memo met verschillende bijeenkomsten ter informatie.

02

Vaststellen agenda
Voorgesteld wordt om in verband met de agenda van gedeputeerde Schönknecht de
voortgang van het project Marinierskazerne aan het begin van de vergadering te bespreken,
tussen agendapunt 3 en 4. Gaat de commissie hiermee akkoord?

03

Gelegenheid om in te spreken
Er is een inspreker namens De Pit Terneuzen

04

Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
Afdoeningsvoorstel: informatief.

04.01

Mededelingen van gedeputeerden
Afdoeningsvoorstel: informatief.

04.02

Vragen over het nieuws van de dag
Deze vragen hoeven niet van tevoren te worden aangemeld, maar het is wel wenselijk.
Afdoeningsvoorstel: informatief.

04.03

Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan
Voor donderdag 11 mei a.s. aanleveren bij de commissiegriffier.
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Afdoeningsvoorstel: informatief.

5

Brief GS van 11 april 2017 met voortgangsrapportages grote projecten eerste
kwartaal 2017 - 17007780
Voor de commissie Economie betreft dit het project Marinierskazerne en Sloeweg tweede
fase.
Zie m.b.t. de Marinierskazerne ook agendapunt 100.01, de factsheet

6

Brief GS van 21 maart 2017 met informatie project 1e fase Zanddijk (N673) Yerseke
- A58 - 17005654
Het voorlopig ontwerp bespreken. Dit voorjaar wordt het uitgewerkt tot een definitief
ontwerp.
Het project Zanddijk wordt in de Voorjaarsconferentie nader besproken.

7

Brief GS van 4 april 2017 over Project N62 Sloeweg fase 2 verkeersveiligheidsaudit
- 17007179
Gedeputeerde v.d. Maas heeft dit al toegelicht op 13 april voorafgaande aan de commissie
Bestuur. Heeft de commissie vragen of opmerkingen?

8

Brief GS van 2 mei 2017 met Investeringsprogramma Zeeland in stroomversnelling
- 17009365
Afdoeningsvoorstel: behandelen.

9

Overig - bericht De Pit Terneuzen over provinciale subsidie - 17008320
Er komt een inspreker namens De Pit de reactie toelichten.
Is de commissie van mening dat er actie nodig is?

10

Brief GS van 21 februari 2017 met Uitvoeringsnotitie Jongerenparticipatie 17003472
Op verzoek van mevrouw Van Ewijk (GL) in de commissie van 24 maart jl. wordt deze brief
nu besproken.
Ook andere commissieleden kunnen hierover het woord voeren.
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11

Bijgewerkte toezeggingenlijst
Hierbij betrekken: GS-brieven onder agendapunten 11.01, 11.02 en 11.03.
Voorstel om af te voeren:
- commissietoezeggingen 34 en 40
- toezeggingen aan PS 49, 56, 74, 140 oud
- moties 3, 21, 37, 39 en 52

11.01

Brief GS van 28 maart 2017 ter afdoening van toezegging aan PS 56 over
bewegwijzering Sloeweg - 17006483
Voorgesteld wordt om toezegging PS 56 af te voeren

11.02

Brief GS van 28 maart 2017 over toezegging 40 Verklaring van Recht - 17006479
Toezegging als afgedaan beschouwen en afvoeren.

11.03

Brief GS van 19 april 2017 ter afdoening van diverse toezeggingen en moties 17008478
In de oplegnotitie staat opgenoemd welke toezeggingen en moties van de commissie
Economie dit betreft, met de vraag of ze afgevoerd kunnen worden.

12

Verslag (concept) commissie Economie van 24 maart 2017 - 17006817
Wilt u eventuele opmerkingen vooraf melden bij de commissiegriffier, am.lobik@zeeland.nl?
Afdoeningsvoorstel: verslag gewijzigd vaststellen.

13

Volgende vergadering: 16 juni 2017
Zijn er ter kennisneming geagendeerde stukken die in de volgende vergadering behandeld
moeten worden?
Graag ook de reden en/of de vraag aangeven.

14

Sluiting

100

Ingekomen stukken ter kennisneming
De stukken ter kennisneming kunnen ter behandeling worden teruggevraagd voor de
volgende vergadering.
Indien er haast geboden is kan het al voor deze vergadering, maar dit wel graag ruim van

4
tevoren melden bij de commissiegriffier, am.lobik@zeeland.nl.

100.01 Overig - Factsheet Marinierskazerne - 17007238
Ter kennisneming

100.02 Brief GS van 28 maart 2017 met evaluatie crowdfunding in Zeeland - 17006481
Ter kennisneming.

100.03 Overig - Investeringsagenda Energietransitie van IPO Unie van Waterschappen en
VNG - 17007743
Ter kennisneming.

100.04 Brief GS van 10 april 2017 over Voortgang actieprogramma Structuurversterking en
Werkgelegenheid - 17007778
Ter kennisneming.

100.05 Brief GS van 11 april 2017 met Position Paper bestuurlijk Platform Visserij 17007777
Ter kennisneming.

100.06 Brief GS van 11 april 2017 met publieksversie Nederland in Balans - 17008414
Ter kennisneming.

100.07 Brief (afschrift) van CTZZ van 12 april 2017 over Tragelzorg - 17008587
Zoals afgesproken ter kennisneming toegezonden.

100.08 Verslag (concept) Overlegplatform Openbaar Vervoer OPOV van 18 april 2017 17008859
Ter kennisneming.
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