Gewijzigde agenda Commissie Bestuur
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Omschrijving

07-09-2018
9:00 - 11:30
Louise de Colignyzaal
Dhr. Hans van Geesbergen
nr. 18022254

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
Vragen over actuele onderwerpen kunnen ongeacht het onderwerp in elke commissie
gesteld worden, mits vooraf gemeld bij de voorzitter.
De voorzitter bekijkt dan op welke plaats in de vergaderorde de vragen het best kunnen
worden gesteld.
De vragen dienen kort en zakelijk te zijn.
Afdoeningsvoorstel: informatief.

3.4

Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda
staan
Deze vragen vóór donderdag 6 september a.s. om 9.30 uur aanmelden bij de
commissiegriffier.
Afdoeningsvoorstel: informatief.

4

Gelegenheid om in te spreken

5.1

Brief GS van 5 juni 2018 over vervolg strategietraject PZEM NV - 18014768
Afdoeningsvoorstel: bespreken in samenhang met agendapunt 5.2.
De commissie beoordeelt tevens of de toezegging van het college om de commissie
elk kwartaal te informeren kan worden afgevoerd.

5.2

Brief GS van 5 juni 2018 over jaarbericht 2017 PZEM NV, met bijlage - 18014772
Afdoeningsvoorstel: voor zover nodig bespreken in samenhang met agendapunt 5.1

6

Brief GS van 6 juli 2018 over samenwerking met Fryslan - 18017573
GS willen de commissie Bestuur informeren over het op 3 september te voeren
gesprek met o.a. de provincie Fryslân over onder meer draagvlak en een gezamenlijke
uitwerking, en vernemen graag de reacties van de commissie op de voorgestelde
onderwerpen voor inhoudelijke verdieping van de samenwerking.

Afdoeningsvoorstel: behandelen
Zie ook persbericht op https://www.zeeland.nl/actueel/zeeland-en-fryslan-makenafspraken-over-samenwerking.
7

Brief GS van 14 augustus 2018 over oprichten Coöperatieve Vereniging
NDOV/DOVA - 18020853
Afdoeningsvoorstel: behandelen
Provinciale Staten kunnen wensen en bedenkingen kenbaar maken aan Gedeputeerde
Staten. Op basis van de bijdragen in de commissie wordt eventueel een conceptreactie voorbereid, waarover PS in hun vergadering van 21 september een besluit
kunnen nemen.

8

Brief GS van 11 juli 2018 met Statenvoorstel wijziging Reglement Waterschap
Scheldestromen - 18017592
Afdoeningsvoorstel: behandelen ter voorbereiding op Statenvergadering van 21
september 2018

9

Brief GS van 10 juli 2018 over voortgangsrapportages grote projecten 2e
kwartaal 2018, projecten MKZ, Thermphos, Waterdunen en NPW, met bijlagen 18017595
Afdoeningsvoorstel: bespreken van voortgangsrapportage 2e kwartaal Thermphos en
provinciaal risicoprofiel

10

Brief GS van 3 juli 2018 met jaarverslag N.V. Westerscheldetunnel - 18017515
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming.
Vraag aan de commissie is of zij instemt met een Zicht op Beleid over de WST op 30
november 2018, 9.30 - 11.00 uur.

11

Brief GS van 21 augustus 2018 met Jaarverslag 2017 Haagse lobbyist
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming.
Vraag aan de commissie is of zij instemt met een gesprek met de Zeeuwse lobbyisten
in Den Haag en Brussel op nog te bepalen moment. Heeft de commissie voorkeur voor
een bepaalde periode / moment?

12

Concept besluitenlijst van vergadering van 25 mei 2018
Op verzoek van de heer Temmink is op bladzijde 2, agendapunt 3.4, een kleine
wijziging opgenomen.
Afdoeningsvoorstel: vaststellen

13.1

Toezeggingenlijst
Afdoeningsvoorstel: de commissie adviseert het Presidium of de toezeggingen nr's. 24,
130, 131 en 133 aan Provinciale Staten voldoende zijn afgehandeld. Verder is de lijst
ter kennisneming.

13.2

Brief GS van 29 juni 2018 met Voortgangsrapportage eerste kwartaal 2018
Thermphos - 18017507
Afdoeningsvoorstel: kennisnemen van de voortgangsrapportage en het Presidium
adviseren dat de toezegging nr. 133 aan Provinciale Staten voldoende is
afgehandeld.
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13.3.N

Brief GS van 21 augustus 2018 met voorstel Regiobureau Samenwerkingskracht
Zeeland - 18022121
Afdoeningsvoorstel: kennisnemen van het voorstel en het Presidium adviseren dat de
toezeggingen nr. 24, 130 en 131 aan Provinciale Staten voldoende zijn afgehandeld,
alsmede besluiten of toezegging 36 aan de commissie Bestuur eveneens hiermee is
afgehandeld.

14

Volgende vergadering: DONDERDAG 4 oktober 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.

15

Sluiting

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 Rekenkamer Zeeland van 15 mei 2018 over stopzetten onderzoek
Robuustheid - 18013764
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

102

Brief voorzitter commissie beroep, bezwaar en klachten provincie Zeeland van 4
juni 2018 met jaarverslag 2017 - 18015311
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

103

E-mail CvdK aan voorzitters politieke partijen over leeswijzer voor verkiezingen
PS 2019 - 18015669
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

104

Brief Prodemos van 2 juli 2018 over deelname aan Dag van de Democratie op 15
september 2018 - 18021734
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
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