Besluitenlijst Commissie Bestuur
Datum

16 maart 2018

T ijd

9:00 - 11:55 uur

Locatie

Louise de Colignyzaal

Voorzitter

Dhr. Hans van Geesbergen

Nr.

18008741

Link naar Webcast https://channel.royalcast.com/provinciezeeland/#!/provinciezeeland/20180316_1
Aanwezig zijn de
(plv.) leden:

C.W. Bierens, P. van Dijk, T. van Gent, 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 en W. Willemse

Tevens zijn
aanwezig:

J.M.M. Polman (CvdK), J. de Bat, B.J. de Reu en A.J. van der Maas (GS), en M.E.
Trimpe (commissiegriffier)

Afwezig zijn de
leden:

V.L. Bosch, M.J. Faasse, J.A.M. van Hertum en R. Muste

1

Opening en mededelingen van de voorzitter

2

Vaststellen agenda
Conclusie: de agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

3

Informatie-uitwisseling, d.w.z.:

3.1

Vast terugkerend agendapunt: IPO
De heer Van de Velde (SGP) deelt mee dat nog input kan worden gegeven voor het
gesprek op 5 april a.s. met de nieuwe voorzitter van het IPO, de heer Bovens.

3.2

Mededelingen van gedeputeerden
Conclusie: er zijn geen mededelingen.

3.3

Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
Afdoeningsvoorstel: informatief
Conclusie: er worden geen vragen gesteld. De door de heer Veraart (D66) aangekondigde
vraag zal vanwege diens afwezigheid bij het agendapunt door gedeputeerde De Bat
afzonderlijk worden beantwoord.

3.4

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

4

Gelegenheid om in te spreken
Conclusie: hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

5

Statenvoorstel Provinciale opcenten in relatie tot commissie Jansen - 18005139
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Afdoeningsvoorstel: behandelen ter voorbereiding op Statenvergadering van 6 april 2018
Toezeggingen van de heer De Bat (GS) om:
1. snel een statenvoorstel Wijziging van de Verordening Provinciale Opcenten Provincie
Zeeland voor te leggen, zo mogelijk in de Statenvergadering van 6 april 2018.
2. in de Voorjaarsnota volledig te laten zien hoe de besteding van het bedrag wordt
ingevuld, alsmede (de totstandkoming van) het benodigde weerstandsvermogen.
Conclusie: de commissie vindt het voorstel voldoende onderbouwd voor behandeling door
PS op 6 april aanstaande. Het is geen hamerstuk.
6.

Statenvoorstel samenwerkingsovereenkomst Thermphos - 18006925
Afdoeningsvoorstel: behandelen ter voorbereiding op Statenvergadering van 6 april 2018
Toezeggingen van de heer De Bat (GS):
1. Ik zal het voorstel aanvullen met de financiële afspraken met de andere partijen (Rijk en
ZSP) over de gezamenlijke en gelijkelijk gedeelde financiering en het betalingsritme
naar rato van de behoefte bij Van Citters Beheer BV (VCB), een en ander conform de
financiële overeenkomst ten behoeve van de sanering van het Thermphosterrein.
2. Door het ter inzage leggen van rapportages en verantwoordingen zal ik, zoveel mogelijk
via het reguliere proces van verslaglegging door VCB, Provinciale Staten voor de
Statenvergadering van 6 april 2018 informeren over de stand van zaken rond de
sanering en de financieringsbehoefte bij Van Citters Beheer BV.
3. De concept-samenwerkingsovereenkomst ligt voor Provinciale Staten ter inzage bij de
behandelend ambtenaar.
Conclusie: de commissie vindt - met inachtneming van de gedane toezeggingen – dat het
statenvoorstel voldoende onderbouwd is voor behandeling door Provinciale Staten. Het is
geen hamerstuk.

7

Brief GS van 27 februari 2018 met verzoek wensen en bedenkingen kenbaar te maken
aangaande deelname in het Investeringsfonds Zeeland BV - 18005122
Afdoeningsvoorstel: behandelen
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 6 april een besluit kunnen nemen.
Conclusie: de commissie is van mening dat er geen wensen en bedenkingen door
Provinciale Staten behoeven te worden ingediend.

8

Brief GS van 14 februari 2018 over Interbestuurlijk programma, met bijlage
Programmastart - 18004429
Deze brief is door PS op 2 maart 2018 overgedragen aan commissie Bestuur.
Afdoeningsvoorstel: bespreken
Toezegging van de heer De Reu (GS): het college zal bij de Voorjaarsnota aangeven bij de
beleidsthema’s uit het interbestuurlijk programma in hoeverre deze sporen met de
provinciale maatschappelijke opgaven, en tevens bezien of er leemtes zijn waar nog
bijstelling nodig is.
Conclusie: voldoende behandeld.

9

Concept besluitenlijst van vergadering van 9 februari 2018 - 18005624
Afdoeningsvoorstel: besluitenlijst vaststellen
Conclusie: de besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

10

Concept besluitenlijst van vergadering van 16 februari 2018 - 18005613
Afdoeningsvoorstel: besluitenlijst vaststellen
Conclusie: de besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
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11

Toezeggingenlijst
Conclusie: de commissie voert commissietoezegging nr. 27 af, omdat deze voldoende is
afgehandeld.

12

Volgende vergadering: vrijdag 25 mei 2018, 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.
Conclusie: de brieven onder nr. 101 en 104 worden de volgende vergadering ter
behandeling geagendeerd.

13

Sluiting om 11.55 uur

100

Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie

101

Brief GS van 28 februari 2018 met Begroting en jaarplan 2018 ZSP en GDO rapportage
2017 - 18005125
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: op verzoek van de heer Van de Velde (SGP) wordt deze brief de volgende
vergadering ter behandeling geagendeerd.

102

Verslag commissie Integriteit van 27 november 2018
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: de commissie neemt kennis van dit verslag.

103

Rapportage commissie Integriteit over 2017
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: de commissie neemt kennis van deze rapportage.

104.N

Brief Rekenkamer Zeeland van 7 maart 2018 met jaarverslag 2017 - 18007112
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: op verzoek van de heer Verburg (CU) wordt de volgende vergadering deze brief
ter behandeling geagendeerd. Hij heeft een vraag over het niet–doorgegane onderzoek
robuustheid bestuur.

