Gewijzigde agenda Commissie Bestuur

Datum:
Tijd:
Locatie:
Voorzitter:
Toelichting:

15-09-2017
09:00 - 13:30
Louise de Colignyzaal
Dhr. Hans van Geesbergen
Wilt u vragen naar feitelijke informatie ('technische vragen') voorafgaand aan
de vergadering stellen via me.trimpe@zeeland.nl? Deze vragen horen niet in
de commissievergadering thuis. Antwoorden op vragen over feitelijke informatie
worden in iBabs geplaatst.

Punt

Omschrijving

1

Opening en mededelingen van de voorzitter

2

Vaststellen agenda

3

Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
Informatie over startbijeenkomst in Zwolle van Statenlid.nu door statenlid H. van de Velde

3.1

Vast terugkerend agendapunt: IPO

3.2

Mededelingen van gedeputeerden

3.3

Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
Afdoeningsvoorstel: informatief

3.4

Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
Afdoeningsvoorstel: informatief.

3.5.N

Evaluatie Beeldvormende Bijeenkomst Havenbeleid
Afdoeningsvoorstel: behandelen.
De Beeldvormende Bijeenkomst over Havenbeleid, gehouden op 2 juni 2017, wordt
vandaag geëvalueerd. Hiervoor kunt u de evaluatie van BB Havenbeleid, en de evaluatie
van de drie Beeldvormende Bijeenkomsten gebruiken. En uiteraard de presentaties en het
verslag zoals deze in iBabs bij 2 juni staan.
Vragen voor evaluatie in de commissie van vandaag:
- wat zijn uw ervaringen met deze BB? Wat wilt u hier nog over kwijt?
- wat zijn de leerpunten en conclusies hieruit voor de BB in de toekomst?
En daarnaast de vraag wat een volgend onderwerp voor een beeldvormende bijeenkomst
kan zijn.
N.B. de drie Beeldvormende Bijeenkomsten worden in de desbetreffende commissie
geëvalueerd.
De ervaringen met de Beeldvormende Bijeenkomsten in het algemeen worden nog apart
besproken, in een nog nader te bepalen setting en op een nader te bepalen tijdstip.

2
4
5. 1

Gelegenheid om in te spreken
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
De werkgroep Duaal Functioneren heeft gereageerd op deze brief, zie 5.1.
Afdoeningsvoorstel: brief en reactie van werkgroep Duaal Functioneren samen behandelen.
Bestuursleden van Rekenkamer Zeeland zijn hierbij aanwezig.

5.2.N

Memo met reactie Werkgroep Duaal Functioneren op brief Rekenkamer over netwerksturing
- 17019593
Afdoeningsvoorstel: betrekken bij 5.1

6.1

Brief Rekenkamer Zeeland van 20 juli 2017 over onderzoeksopzet: Robuustheid van het
bestuurlijk bestel in Zeeland - 17016662
Afdoeningsvoorstel: behandelen, samen met agendapunt 6.2.
Bestuursleden van Rekenkamer Zeeland zijn hierbij aanwezig.

6.2

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
Afdoeningsvoorstel: behandelen, samen met agendapunt 6.1

7

Brief GS van 17 juli 2017 over uitkomsten Quickscan Informatiepositie en Bestuurlijke
weerbaarheid Provincie Zeeland - 17015354
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming / bespreken vraag of de commissie een bijeenkomst
wenst.
Deze brief is de afhandeling van PS-toezegging nr. 72. De commissie adviseert het
Presidium of de afhandeling afdoende is.
In de brief wordt het aanbod gedaan een presentatie over de quickscan te verzorgen,
eventueel gecombineerd met het rapport van de cvdK's over de politie.

8

Brief GS van 11 juli 2017 met voorstel aangaande oprichting en deelname in het Zeeuws
Participatiefonds II - 17015280
Afdoeningsvoorstel: Provinciale Staten kunnen wensen en bedenkingen kenbaar maken
aan Gedeputeerde Staten. Op basis van de bijdragen in de commissie wordt een conceptreactie voorbereid, waarover PS in hun vergadering van 29 september een besluit kunnen
nemen.

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.
Afdoeningsvoorstel: ter behandeling

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.

3
10.2

Brief GS van 4 juli 2017 m.b.t. afdoeningtoezegging 77 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
Afdoeningsvoorstel: behandelen.

11

Brief GS van 17 juli 2017 met voortgangsrapportages grote projecten - 17015337
Afdoeningsvoorstel: bespreken van voortgangsrapportage Thermphos en
kwartaalrapportage provinciaal risicoprofiel

12.1

Brief GS van 20 juli 2017 over de fusie Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent - 17016355
Afdoeningsvoorstel: ter informatie / behandelen

12.2.N

Brief GroenLinks van 28 augustus 2017 met toetsingskader bij fusie havens - 17018348
Afdoeningsvoorstel: ter informatie / behandelen

13

Brief GS van 11 juli 2017 over samenwerking provincie-waterschap - 17015678
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Op verzoek van de VVD-fractie ter behandeling geagendeerd.

14.1

Verslag (concept) commissievergadering Bestuur van 6 juni 2017, openbaar deel 17014119
Afdoeningsvoorstel: vaststellen

14.2

Verslag (concept) commissievergadering Bestuur van 23 juni 2017 - 17014102
Afdoeningsvoorstel: vaststellen

15

Toezeggingenlijst
Afdoeningsvoorstel: toezegging Bestuur nr. 15 en 22, PS nr. 72 en 77, en motie nr. 41
afvoeren.

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.

16

Volgende vergadering: vrijdag 13 oktober 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.

17

Sluiting

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, Margreeth Trimpe.

101

Brief GS van 20 juni 2017 met Jaarbericht 2016 PZEM N.V. - 17013292
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

102

Nieuwsbrief Tafel van 15, juni 2017 - 17014686
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

103

Brief commissie beroep, bezwaar en klachten Zeeland van mei 2017 met jaarverslag 2016 17015299
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

104

Brief GS van 17 juli 2017 over jaarrekening Zeeland Seaports 2016 - 17015339
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

105

Brief GS van 21 juli 2017 over Aanbesteding verbouwing van de Librije gebouw G 17016352
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

106

Brief GS van 23 augustus 2017 met advies commissie Samsom - 17017796
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming. Behandeling volgt op een later moment.

107.N

Brief GS van 5 september 2017 met uitnodiging informatiebijeenkomst
aandeelhoudersstrategie PZEM N.V. op 20-09-2017 - 17018678
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming.

