Agenda Commissie Bestuur
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Nr.
Link naar Webcast
Aanwezig zijn de
(plv.) leden:

Tevens zijn
aanwezig:

Afwezig zijn de
leden:

15-09-2017
9:00 - 12:30
Louise de Colignyzaal
Dhr. Hans van Geesbergen
17020984
http://player.companywebcast.com/provinciezeeland/20170915_1/nl/player
C.W. Bierens, V.L. Bosch, T. van Gent, R.M. Haaze, J.L. Kool-Blokland,
P.C.A. de Milliano-van den Hemel, A. Pijpelink, G.D. Roeland, G.W.A.
Temmink, G. van Unen, J. van de Velde, A.G.M. Veraart, J.H. Verburg, M.A.
van 't Westeinde en W. Willemse
J.M.M. Polman (cvdK), C.M.M. Schönknecht-Vermeulen, J. de Bat en A.J.
van der Maas (GS), C. de Graaf en H. Verdellen (Rekenkamer Zeeland,
agendapunten 5.1 en 5.2, respectievelijk 6.1 en 6.2) en M.E. Trimpe
(commissiegriffier)
M.J. Faasse, J.M. Kruiver, R. Muste, en J.M. van Stel

Kenmerk

Omschrijving

1

Opening en mededelingen van de voorzitter
Conclusie: de commissie stemt in met een werkbezoek aan de Veiligheidsregio
Zeeland op 8 december 2017.

2

Vaststellen agenda
Aan de agenda wordt de brief van GS van 14 september 2017 over hulpactie Sint
Maarten (17019494) toegevoegd.
Conclusie: de gewijzigde agenda wordt vastgesteld.

3

Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
Conclusie: informatie over startbijeenkomst in Zwolle van Statenlid.nu verstrekt door
de heer Van de Velde (SGP).

3.1

Vast terugkerend agendapunt: IPO
Doel van de behandeling: informeren over recente ontwikkelingen.
Conclusie: op dit moment geen nieuwe feiten te melden.

3.2

Mededelingen van gedeputeerden


3.3

Mededeling van gedeputeerde de heer De Bat (GS) over de stand van zaken
Thermphos (contacten met Europa, voortgang werkzaamheden).

Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag


Vraag van mevrouw Van Unen (SP) of gemeenten voldoende voorbereid zijn op
het herkennen van radicalisering.
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3.4

Vraag van de heer Willemse (50PLUS) naar gevaren kerncentrales in België. Is er
overleg met Zeeland?

Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda
staan
Conclusie: er zijn geen vragen.

3.5.

Evaluatie Beeldvormende Bijeenkomst Havenbeleid
Doel van de behandeling: evalueren van beeldvormende bijeenkomst, in relatie tot de
overige gehouden beeldvormende bijeenkomsten.
Conclusie: voldoende behandeld.

3.6.

Brief GS van 14 september 2017 over hulpactie Sint Maarten – 17019494
Doel van de behandeling: ter kennisneming
Conclusie: de commissie neemt kennis van de brief.

4

Gelegenheid om in te spreken
Er zijn geen insprekers.

5. 1

5.2.

Brief Rekenkamer Zeeland van 29 juni 2017 over Netwerksturing - 17014178
Deze brief is op 7 juli 2017 door PS overgedragen aan commissie Bestuur van 15
september 2017
Memo met reactie Werkgroep Duaal Functioneren op brief Rekenkamer over
netwerksturing - 17019593
Doel van de behandeling: de brief en memo worden gezamenlijk behandeld in
aanwezigheid van de heer De Graaf (Rekenkamer).
Conclusie: voldoende behandeld.

6.1
6.2

Brief Rekenkamer Zeeland van 20 juli 2017 over onderzoeksopzet: Robuustheid
van het bestuurlijk bestel in Zeeland - 17016662
Brief college B en W gemeente Kapelle met afschrift van brief van 9 augustus
2017 aan Rekenkamer Zeeland over onderzoeksopzet Robuustheid bestuurlijk
bestel in Zeeland - 17017123
Doel van de behandeling: de twee brieven worden gezamenlijk behandeld, in
aanwezigheid van de heer Verdellen (Rekenkamer).
Conclusie: voldoende behandeld.
De vraag van mevrouw Van Unen (SP) aan de heer Polman (cvdK) of de reactie van
de gemeenten is afgestemd met gemeenteraden, wordt afzonderlijk beantwoord, bij
voorkeur via de besluitenlijst.

7

Brief GS van 17 juli 2017 over uitkomsten Quickscan Informatiepositie en
Bestuurlijke weerbaarheid Provincie Zeeland - 17015354
Doel van de behandeling: de commissie adviseert het Presidium of de toezegging aan
PS nr. 72 voldoende is afgehandeld.
Conclusie: de commissie vindt de toezegging voldoende afgehandeld. Een bijeenkomst
met presentatie over de QuickScan, gecombineerd met het rapport van de cvdK's over
de politie en de uitvoering van het aangenomen amendement aanpak ondermijnende
criminaliteit, wordt op prijs gesteld. Dit wordt ingepland op 8 december 2017, 13.00 –
15.00 uur.
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8

Brief GS van 11 juli 2017 met voorstel aangaande oprichting en deelname in het
Zeeuws Participatiefonds II – 17015280
Doel van de behandeling: Provinciale Staten kunnen wensen en bedenkingen kenbaar
maken aan Gedeputeerde Staten. Op basis van de bijdragen in de commissie wordt
een concept-reactie voorbereid, waarover PS in hun vergadering van 29 september
een besluit kunnen nemen.
Toezegging gedeputeerde de heer De Bat (GS): ik zal de behoeftepeiling die door K+V
is gedaan beschikbaar stellen.
Conclusie: de commissie noemt de volgende wensen:
 meer aandeelhouders uit het bedrijfsleven;
 bedrijven moeten bijdragen aan provinciale doelstellingen, waaronder
duurzaamheid, energietransitie of circulaire economie.
 De toegezegde informatie is te vinden bij de Zicht op Beleid innovatiefondsen en –
systemen, gehouden op 8 september 2017 (Infographics en rapport
Kapitaalmarktonderzoek).

9

Brief GS van 22 augustus 2017 over aanvullend onderzoek spiegeling Zeeuws
openbaar bestuur – 17017784
Met presentatie door de heer Giel Janssen, voorzitter van de commissie spiegeling
openbaar bestuur Zeeland.
Doel van de behandeling: de commissie kan aandachtspunten voor het plan van
aanpak inbrengen.
Conclusie: voldoende behandeld. De commissie spiegeling openbaar bestuur Zeeland
zal met de Statengriffie afstemmen hoe en met wie de interviews worden afgenomen.
Dit zal minstens in een even brede vertegenwoordiging uit Provinciale Staten zijn als
deze commissie.

10.1

Brief GS van 27 juni 2017 met afschrift brief aan Zeeland Seaports inzake
Thermphos – 17014197
Deze brief is op 7 juli 2017 door PS overgedragen aan commissie Bestuur van 15
september 2017.
Afdoeningsvoorstel: behandelen.
Conclusie: de commissie neemt kennis van deze brief

10.2

Brief GS van 4 juli 2017 m.b.t. afdoeningtoezegging 77 (moet zijn: 76) commissie
Bestuur en motie 41 PS inzake commissariaat VCB - 17014235
Deze brief is op 7 juli 2017 door PS overgedragen aan commissie Bestuur van 15
september 2017
Doel van de behandeling: de commissie besluit of PS-toezegging nr. 76 voldoende is
afgehandeld en adviseert het Presidium of de afhandeling van motie 41 voldoende is.
Conclusie: toezegging aan PS nr. 76 en motie nr. 41 zijn voldoende afgehandeld.

11

Brief GS van 17 juli 2017 met voortgangsrapportages grote projecten - 17015337
Doel van de behandeling: bespreken van voortgangsrapportage Thermphos en
kwartaalrapportage provinciaal risicoprofiel
Conclusie: de commissie heeft geen opmerkingen.

12.1

Brief GS van 20 juli 2017 over de fusie Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent –
17016355
Doel van de behandeling: kennisnemen van de planning van de besluitvorming over de
havenfusie.
Conclusie: de commissie neemt kennis van de planning.
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12.2.N

Brief GroenLinks van 28 augustus 2017 met toetsingskader bij fusie havens 17018348
Doel van de behandeling: de brief is een voorzet is voor de aandeelhoudersstrategie
na de fusie. De heer Temmink (GL) vraagt hierop te reageren.
Conclusie: voldoende behandeld.

13

Brief GS van 11 juli 2017 over samenwerking provincie-waterschap - 17015678
Afdoeningsvoorstel: behandelen
Op verzoek van de VVD-fractie ter behandeling geagendeerd.
Doel van de behandeling: de commissie stelt vragen aan het college over (sub)doelen
van de samenwerking.
Conclusie:

14.1

Verslag (concept) commissievergadering Bestuur van 6 juni 2017, openbaar deel
- 17014119
Afdoeningsvoorstel: vaststellen
Conclusie: het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

14.2

Verslag (concept) commissievergadering Bestuur van 23 juni 2017 - 17014102
Afdoeningsvoorstel: vaststellen
Conclusie: het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

15

Toezeggingenlijst
Doel van de behandeling: toezegging Bestuur nr. 15 en 22, PS nr. 72 en 76, en motie
nr. 41 afvoeren.
Conclusie: de commissie vindt de toezeggingen en motie voldoende afgehandeld.

15.1

Brief GS van 20 juni 2017 met Jaarverslag 2016 Haagse lobbyist - 17013291
Met deze brieft handelt het college de toezegging aan de commissie nr. 22 af.
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming.
Conclusie: de brief met jaarverslag wordt op 1 december 2017 ter behandeling
geagendeerd, in combinatie met de nog te ontvangen evaluatie van de Stuurgroep
IJzendijke.

16

Volgende vergadering: vrijdag 13 oktober 2017, 9.00 uur
Doel van de behandeling: de commissieleden kunnen aangeven welke van de ter
kennisneming /informatie geagendeerde stukken zij de volgende vergadering willen
bespreken.
Conclusie: op verzoek van de heer Bierens (VVD) wordt de brief van GS van 21 juli
2017 over aanbesteding verbouwing van de Librije gebouw G - 17016352 de volgende
vergadering geagendeerd, tenzij er nieuwe informatie is.
De commissie neemt kennis van de overige stukken.

17

Sluiting

100

Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie

101

Brief GS van 20 juni 2017 met Jaarbericht 2016 PZEM N.V. - 17013292
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Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: de commissie neemt kennis van deze brief.
102

Nieuwsbrief Tafel van 15, juni 2017 - 17014686
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: de commissie neemt kennis van deze brief.

103

Brief commissie beroep, bezwaar en klachten Zeeland van mei 2017 met
jaarverslag 2016 - 17015299
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: de commissie neemt kennis van deze brief.

104

Brief GS van 17 juli 2017 over jaarrekening Zeeland Seaports 2016 - 17015339
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: de commissie neemt kennis van deze brief.

105

Brief GS van 21 juli 2017 over Aanbesteding verbouwing van de Librije gebouw G
- 17016352
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: op verzoek van de heer Bierens (VVD) wordt de brief van GS van 21 juli
2017 over aanbesteding verbouwing van de Librije gebouw G - 17016352 de volgende
vergadering geagendeerd, tenzij er nieuwe informatie is.

106

Brief GS van 23 augustus 2017 met advies commissie Samsom - 17017796
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming. Behandeling volgt op een later moment.
Conclusie: de commissie neemt kennis van deze brief.

107.N

Brief GS van 5 september 2017 met uitnodiging informatiebijeenkomst
aandeelhoudersstrategie PZEM N.V. op 20-09-2017 - 17018678
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming.
Conclusie: de commissie neemt kennis van deze brief.

