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Commissie Bestuur
nr
COM
Bestuurder
15 Gezamenli
jk

Van der Maas

datum
vergadering
16-10-2015

21

Bestuur

Schönknecht

14-10-2016

22

Bestuur

Van der Maas

14-10-2016

PS-Toezeggingen
nr COM
Bestuurder

onderwerp

actie
door

voortgang

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. organisatieontwikkeling: Ik zal een stappenplan voorleggen hoe in
de relatie PS – GS en het ambtelijk samenspel gewerkt kan gaan worden.

Eerste deel afgehandeld met brief GS over aanvullend onderzoek spiegeling openbaar
bestuur, commissie 19 mei 2017; tweede deel volgt in september 2017.
Voorstel: afvoeren op 15 september 2017

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.

Afgehandeld met brief GS van 20 juni 2017, geagendeerd voor cie Bestuur op 15 september
2017.
Voorstel: afvoeren op 15-9-2017

datum
onderwerp
actie
vergadering
door
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.
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.
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.

20 Bestuur

De Bat

24 Bestuur

Van der Maas

60 Bestuur

Van der Maas

67 Bestuur

De Bat

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.

voortgang
Middels de voorjaarsnota zal hierover gerapporteerd worden. Voor de zomer zal er nog een
apart voorstel aan PS worden voorgelegd.

Eerste deel van toezegging afgehandeld met brief GS van 20 december 2016 ontvangen;
agendering cie Bestuur 27 januari 2017.
T.a.v de quick scan is begin 2017 een start gemaakt. Het RIEC heeft haar documentanalyse en
gesprekken met beleidsambtenaren van de provincie en RUD afgerond.
Verwachting is dat medio april 2017 het concept rapport van de quick scan gereed is. Daarna
volgt bespreking in GS en PS.
Afgehandeld met brief GS van 17 juli 2017, te bespreken in commissie Bestuur op 15
september 2017.
Voorstel: afvoeren op 15 september 2017
Doorlopend vanwege actualiteit dossier Thermphos
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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.

83 Bestuur

De Bat

85 Bestuur

De Bat

17-3-2017 N.a.v. Toetsingskader grote projecten DIP-121: Ik zal ervoor zorgen dat
het Toetsingskader grote projecten minstens één keer per twee jaar
wordt geëvalueerd.
7-7-2017 N.a.v. Jaarstukken 2016 Provincie Zeeland en Nazorgfonds (DIO-142) en
Zomernota 2017 (DIO-150): ik zal dit jaar, zoals ik eerder aan de
Auditcommissie heb toegezegd, met een notitie komen over de wijze van
afschrijving op - onder andere - infrastructuur.

86 Bestuur

De Bat

7-7-2017 N.a.v. Jaarstukken 2016 Provincie Zeeland en Nazorgfonds (DIO-142) en
Zomernota 2017 (DIO-150): Ik zal een overzicht verstrekken van de
bestemmingsreserves meerjarige projecten en incidentele doelstellingen.

89 Bestuur

De Bat

7-7-2017 N.a.v. Jaarstukken 2016 Provincie Zeeland en Nazorgfonds (DIO-142) en
Zomernota 2017 (DIO-150): Kort na de zomer zal ik een visie op de
interne controle aan Provinciale Staten beschikbaar stellen.

90 Bestuur

Polman

7-7-2017 N.a.v. Jaarstukken 2016 Provincie Zeeland en Nazorgfonds (DIO-142) en
Zomernota 2017 (DIO-150): ik zal de quick scan van het RIEC, waarin de
kwetsbaarheiden van de provincie worden benoemd, en de Bibobtoetsing met de Staten na de zomer bespreken aan de hand van een
overzicht van de stand van zaken. Daarbij wordt het rapport van de
commissarissen van de Koning over de Politiewet betrokken.

97 Bestuur

Schönknecht

7-7-2017 N.a.v. Jaarstukken 2016 Provincie Zeeland en Nazorgfonds (DIO-142) en
Zomernota 2017 (DIO-150): Ik zal voor de zomer de Staten een update
geven over de stand van zaken omtrent de fusie van ZSP met
Havenbedrijf Gent, en de door de aandeelhouders gevraagde second
opinion. Tevens zal ik in september in een bijeenkomst de uitkomsten en
voorstellen nader met de Staten bespreken.
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Datum
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Voortgang
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34 Bestuur

Schönknecht

40 Bestuur

De Bat

41 Bestuur

De Bat

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.
21-4-2017 Van de Velde (SGP) waarin GS worden opgedragen:
* een totaaldeal (Thermphosdeal) te maken met Zeeland Seaports,
Rijksoverheid en Europese Unie inclusief sluitende financiële paragraaf
en sluitende afspraken vanuit ieders rol;
* te bewerkstelligen dat Zeeland Seaports maximale financiële
inspanning levert en daarnaast ook toekomstige opbrengsten van het
terrein voor de sanering zal inzetten.
* totdat de Thermphosdeal gesloten is alle lopende activiteiten voor het
passief veilig maken van het terrein te laten plaatsvinden en deze kosten
(uitgezonderd eventuele beheerskosten) uit de resterende middelen te
voldoen die de curatoren en het Rijk beschikbaar hebben gesteld.

9-6-2017 Veraart (D66) over 'Commissariaat VCB' waarin GS worden verzocht:
* Gedeputeerde De Bat als Commissaris van Van Citters Beheer terug te
trekken, zodra de belangen van de provincie in de governance goed
geborgd zijn
* PS door middel van een strategische notitie hierover voor de zomer te
informeren

In PS 7 juli en cie Bestuur 15 september 2017 geagendeerd.
Voorstel: afvoeren op 15 september 2017
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