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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.

7

Bestuur

Van der Maas

datum
vergadering
11-9-2015

8

Bestuur

De Bat

11-9-2015

15 Gezamenli
jk

Van der Maas

16-10-2015

16 Gezamenli
jk
20
Bestuur

Van der Maas

16-10-2015

Polman

13-5-2016

21

Bestuur

Schönknecht

14-10-2016

22

Bestuur

Van der Maas

14-10-2016

PS-Toezeggingen
nr COM
Bestuurder
6

Bestuur

Van der Maas

onderwerp
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. Begroting 2016 en Zomernota: ik zal de Staten betrekken en
informeren over de externe spiegeling van de Tafel van 15 om de
bestuurskracht te verhogen.
N.a.v. Begroting 2016 en Zomernota: ik zal nagaan of het mogelijk is om
de krimpcijfers inzichtelijk te maken.
n.a.v. Jaarstukken 2015: Ik zal een bijeenkomst of presentatie
organiseren over de provinciale rol in voorkomen van ondermijning van
de samenleving.
n.a.v. organisatieontwikkeling: Ik zal een stappenplan voorleggen hoe in
de relatie PS – GS en het ambtelijk samenspel gewerkt kan gaan worden.

actie
door
KAB

voortgang

afgehandeld

PoHo

Enkele data voor 2015 reeds doorgegeven.

FIN

actie
door

voortgang

SG

Wordt nu steeds gedaan.

afgehandeld

PoHo

Afgehandeld met brief GS over provinciale rol bij aanpak ondermijning, geagendeerd voor cie
Bestuur 27 januari 2017.
Voorstel: afvoeren.

n.a.v. Zeeuwse Lobbyist / stuurgroep IJzendijke: Ik zeg toe het jaarverslag
in 2017 voor de zomer beschikbaar te hebben voor de Staten. Dit kan
samenvallen met de bespreking van de aanbevelingen en adviezen van
de stuurgroep IJzendijke.

datum
onderwerp
actie
vergadering
door
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.

voortgang
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afgehandeld

PoHo
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18 Bestuur

De Bat

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.

20 Bestuur

De Bat

24 Bestuur

Van der Maas

37 Bestuur

Schönknecht

41 Bestuur

Schönknecht

42 Bestuur

Schönknecht

55 Bestuur

Schönknecht

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.
8-7-2016 N.a.v. Statenvoorstel Splitstingsplan DELTA NV: ik zeg toe dat ik bij de
besluitvorming over het splitsingsplan en de eventuele borgstelling de
stukken zoveel als mogelijk openbaar zal maken.

60 Bestuur

Van der Maas

66 Bestuur

Schönknecht

67 Bestuur

De Bat

18-11-2016 N.a.v. statenvoorstel Begroting 2017: Ik zal ten behoeve van het proces
voor de opstelling van de begroting 2018 na vaststellen van de
Voorjaarsnota opnieuw met een werkgroep uit Provinciale Staten aan de
slag gaan om doelstellingen en indicatoren verder te verbeteren en beter
controleerbaar te maken.

68 Bestuur

De Bat

69 Bestuur

De Bat

18-11-2016 N.a.v. statenvoorstel Begroting 2017: Ik zal vier keer per jaar via de
kwartaalrapportages over de grote projecten inzicht geven in het
weerstandsvermogen.
18-11-2016 N.a.v. statenvoorstel Begroting 2017: Ik zal Provinciale Staten
gelegenheid geven input te geven voor het position paper ten behoeve
van de Kabinetsformatie, en zal daarvoor het position paper in concept
toezenden ter bespreking in bijvoorbeeld een commissie.

Zie GS-brief van19 juli 2016 met voortgang Thermphos.

Afgehandeld met brief GS van 6 december 2016.
Voorstel: afvoeren in vergadering 27 januari 2017
Afgehandeld met brief GS van 6 december 2016.
Voorstel: afvoeren in vergadering 27 januari 2017

30-9-2016 N.a.v. statenvoorstel aandeelhoudersstrategie NV WST: Ik zal in de
volgende aandeelhoudersstrategie over vier jaar de variant 'kleine
verhoging met de inflatiecorrectie, gerelateerd aan eerder tolvrij maken'
meenemen.
4-11-2016 N.a.v. vragensessie: ik zal de Staten schriftelijk informeren over de
verdere procedure rond de splitsing van DELTA NV en een oplossing voor
de kerncentrale, zodra het college geïnformeerd is door het Kabinet hoe
het rijk met het arrest van het Gerechtshof wil omgaan.
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72 Bestuur

Polman

18-11-2016 N.a.v. statenvoorstel Begroting 2017: Ik zal in de eerste helft van 2017, zo
mogelijk voor de Voorjaarsnota, de Staten informeren over de stand van
zaken ten aanzien van de investeringen in het RIEC en de Taskforce voor
de provincie Zeeland. Tevens zal ik de resultaten van de nog door het
RIEC te houden quick scan, zodra deze bekend zijn, bespreken met de
Staten.

75 Bestuur

De Bat

13-1-2017 N.a.v. statenvoorstel Thermphos - DIO-ONTW-116A: Ik zal u regelmatig
informeren rondom Thermphos, te beginnen als onderdeel van de
komende vergaderingen van de commissie Bestuur.

76 Bestuur

De Bat

13-1-2017 N.a.v. statenvoorstel Thermphos - DIO-ONTW-116A: Ik zal de voordelen
en nadelen van de positie van de gedeputeerde als lid van de Raad van
commissarissen van Van Citters Beheer BV, zowel op het moment van
oprichting en op dit moment, in beeld brengen en Provinciale Staten
daarover een voorstel doen.

77 Bestuur

De Bat

13-1-2017 N.a.v. statenvoorstel Thermphos - DIO-ONTW-116A: Ik zal de Staten via
een voorstel aan de Staten en achteraf inzicht geven in de inzet van
middelen voor externe (juridische) advisering over het plan van aanpak.

Moties
nr COM

Bestuurder

41 BFW

Schönknecht

34 Bestuur

Schönknecht

35 Bestuur

De Bat

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

Brief GS van 20 december 2016 ontvangen; agendering cie Bestuur 27 januari 2017.

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.

16-12-2016 Temmink, (GL) 'Zeeland solidariseert' waarin GS wordt opgedragen er bij
het Kabinet en de Tweede Kamer op aan te blijven dringen dat de
problematiek van de Kerncentrale Borssele wordt erkend op nationaal
niveau en vraagt om
een oplossing op nationaal niveau, vanuit een wezenlijke
verantwoordelijkheid van het Rijk; er bij de Tweede Kamer op aan te
dringen de problematiek van de kerncentrale op te nemen in de
kabinetsformatie.
16-12-2016 Bosch (PVV) over openbaring onderzoeksresultaten waarin GS o.a. wordt
opgedragen bij het verlenen van subsidies aan instellingen die onderzoek
doen, de dwingende voorwaarde te verbinden aan het aanvaarden van
deze subsidie dat alle onderzoeksresultaten -vrij toegankelijk- online
beschikbaar gesteld dienen te worden.
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Afgehandeld

PoHo
financiën en IBT

