Agenda Commissie Bestuur

Datum:
Tijd:
Locatie:
Voorzitter:
Toelichting:

27-01-2017
09:00 - 13:30
Louise de Colignyzaal
Dhr. Hans van Geesbergen
nr. 17001022

Punt

Omschrijving

1

Opening en mededelingen van de voorzitter

2

Vaststellen agenda

3

Informatie-uitwisseling, d.w.z.:

3.1

Vast terugkerend agendapunt: IPO

3.2

Mededelingen van gedeputeerden

3.3

Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
Deze vragen hoeven niet van tevoren worden aangemeld.
Afdoeningsvoorstel: informatief

3.4

Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
Deze vragen vóór donderdag 26 januari a.s. om 9.30 uur aanleveren bij commissiegriffier.
Afdoeningsvoorstel: informatief

4

Gelegenheid om in te spreken

5.1

Brief GS van 17 januari 2017 over verkoop DELTA Retail door DELTA NV - 17000962
Afdoeningsvoorstel: de commissie geeft aan of zij wensen of bedenkingen wil kenbaar
maken aan het college. Deze wensen en bedenkingen kunnen via het verslag van de
commissie worden genoteerd.
De commissie kan ook besluiten er de voorkeur aan te geven om een conceptbrief met
wensen en bedenkingen op 10 februari a.s. aan Provinciale Staten voor te leggen.

5.2

Brief GS van 13 december 2016 over financieel plan 2017 DELTA NV en ondernemingsplan
2017 - 16020475
Deze brief is door PS overgedragen aan de commissie Bestuur.
Afdoeningsvoorstel: bespreken.

6

Brief GS van 20 december 2016 met Begroting en jaarplan 2017 Zeeland Seaports
NV/GDO rapportage 2016- 16021098
Bevat tevens Garantie en Dienstverleningsovereenkomst (GDO) rapportage 2016
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming / bespreken

Blad 2
7

Brief GS van 6 december 2016 met Jaarplan 2017 NV Westerscheldetunnel - 16019779
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

8.1

Nieuwsflits Tafel van 15, september 2016 - 16016411
Deze Nieuwsflits tijdens de commissievergadering van 2 december 2016 ter behandeling
teruggevraagd door de heer Van Gent (VVD).
Afdoeningsvoorstel: bespreken.

8.2

E-mail van 30 november 2016 met speciale Nieuwsbrief Tafel van 15
Deze e-mail is tijdens de commissievergadering van 2 december 2016 ter behandeling
teruggevraagd door de heer Van Gent (VVD).
Afdoeningsvoorstel: bespreken.

9

Brief GS van 29 november 2016 over Maak Verschil - 16019765
Deze brief is door PS op 16 december 2016 overgedragen aan de commissie Bestuur.
Afdoeningsvoorstel: bespreken.

10.1

Brief Commissaris van de Koning over veiligheid kerncentrale Doel - 16019179
Deze brief tijdens de commissievergadering van 2 december 2016 ter behandeling
teruggevraagd door mevrouw Van Unen (SP), Mevrouw Kool-Blokland (CDA) en de heer
Temmink (GL), met het verzoek dan tevens de voortgang en communicatie te melden.
Afdoeningsvoorstel: bespreken

10.2

Brief cvdK van 16 januari 2017 over Kerncentrale Doel - 17000509
Afdoeningsvoorstel: bespreken.

11

Brief commissaris van de Koning van 12 januari 2017 met jaarverslag 2016 - 17000544
U kunt het jaarverslag lezen via http://www.jaarverslagcvdkzeeland.nl
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

12

Statenvoorstel Protocol Accountants 2016-2020 - DIO-114
Afdoeningsvoorstel: bespreken ter voorbereiding op behandeling door Provinciale Staten op
10 februari 2017

13

Brief GS van 1 november 2016 over stand van zaken omtrent artikel 12-proces van de
gemeente Vlissingen- 16015998
Deze brief tijdens de commissievergadering van 2 december 2016 ter behandeling
teruggevraagd door de heer Haaze (PVV).
Afdoeningsvoorstel: bespreken.

14.1

Brief ministerie BZK van 23 december 2016 over financieel toezicht: vorm en bevindingen
2017 - 16021404
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

14.2

Brief GS van 17 januari 2017 over financieel toezicht: vorm en bevindingen 2017 - 1700--Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

Blad 3
14.3

Brief (concept) PS aan BZK inzake reactie op financieel toezicht vorm en bevindingen 2017
Afdoeningsvoorstel: conceptbrief bespreken en via het Presidium agenderen voor
Statenvergadering van 10 februari 2017.

15.1

Verslag (concept) van vergadering van 2 december 2016
Afdoeningsvoorstel: verslag vaststellen

15.2

Verslag (concept) van vergadering van 23 december 2016 over Thermphos (openbaar deel)
Afdoeningsvoorstel: verslag vaststellen

15.3

Verslag (concept) van vergadering van 9 januari 2017 over Thermphos (openbaar deel)
Afdoeningsvoorstel: verslag vaststellen

16

Toezeggingenlijst

16.1

Brief GS van 6 december 2016 met afdoening toezegging 41 en 42 inzake Strategisch
Masterplan Zeeland Seaports - 16019777
Afdoeningsvoorstel: Presidium adviseren dat PS-toezeggingen nr's 41 en 42 met deze brief
afgehandeld zijn.

16.2

Brief GS van 20 december 2016 over provinciale rol bij aanpak ondermijning - 16021076
Betreft afdoening toezegging 20 en stand van zaken m.b.t. PS-toezegging 72.

17

Volgende vergadering: vrijdag 24 februari 2017, 9.00 uur
De commissieleden kunnen aangeven welke van de ter kennisneming /informatie
geagendeerde stukken zij de volgende commissievergadering willen bespreken.
De commissie neemt kennis van de overige stukken.

18

Informatie-uitwisseling over Thermphos
Afdoeningsvoorstel: ter informatie.
Mogelijk wordt dit agendapunt in een besloten deel van de vergadering besproken.

19

Sluiting

Blad 4
100

Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
Indien een commissielid dat wenst kunnen de stukken ter kennisneming al in deze
vergadering worden behandeld. Dat moet dan wel een week van tevoren worden gemeld bij
de commissiegriffier.

101

Brief GS van 13 december 2016 over Financieel toezicht in 2017 op Zeeuwse gemeenten
en gemeenschappelijke regelingen - 16020485
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

102

Brief GS van 20 december 2016 met gevolgen Decembercirculaire Provinciefonds 2016 16021068
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

103

Brief Rekenkamer Zeeland van 20 december 2016 met onderzoeksplan 2017 - 16021330
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

104

Brief Raad voor het Openbaar Bestuur van 4 januari 2017 met advies 'De bestuurlijke
verantwoordelijkheid voor systemen' - 17000338
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

105

Brief GS van 10 januari 2017 over interimcontrole 2016 en aanbieden managementletter
2016 - 17000545
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

106

Verslag commissie Integriteit van 27 juni 2016 - 17001045
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

