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Geachte heer, mevrouw,
De komende maanden is een aantal informatiebijeenkomsten en werkbezoeken gepland.
Onderstaand volgt een overzicht.
PS-informatiebijeenkomst Statushouders en Arbeidsmarkt, 30 oktober 2018 van 17.00 tot 20.00 uur
Tijdens de vergadering van de commissie Economie van 15 juni 2018 is afgesproken dat er een informatiebijeenkomst wordt georganiseerd over Statushouders en Arbeidsmarkt.
Op uw nadrukkelijk verzoek zijn/worden de 13 Zeeuwse gemeenten hiervoor uitgenodigd, andere
betrokken partijen en geïnteresseerde Zeeuwse burgers.
De uitnodiging en het programma volgen zo snel mogelijk.
Zoals afgesproken wordt het format voor deze bijeenkomst besproken in de commissie Economie, en wel
in deze vergadering (5 oktober).
Informatiebijeenkomst over het Klimaatakkoord met Ed Nijpels, 31 oktober vanaf 15.00 – 20.00 uur
Er is een ‘Save the date’ verzonden, nadere informatie over het programma volgt binnenkort.
Van 19.00 tot 20.00 uur gaat Ed Nijpels in gesprek met de volksvertegenwoordigers van gemeenten en
provincie.
Werkbezoek aan Stichting Cultureel Erfgoed;
vrijdagmiddag 2 november a.s. (statendag); 12.30 – 17.00 uur.
In de commissie Economie van 9 februari 2018 is afgesproken dat we een werkbezoek plannen naar SCEZ
in het kader van 2018 jaar van Cultureel Erfgoed, en meer specifiek over religieus erfgoed: het
maandthema van november.
Programma en uitnodiging volgen te zijner tijd.
Zicht op Beleid bijeenkomst over Kenniswerf/DOK41: vrijdagmiddag 23 november 2018 van 14.00
tot 15.30 uur; Voorhal statencomplex
PS worden ambtelijk, en door de betrokken partners, bijgepraat over de ontwikkelingen
Kenniswerf/DOK41.
Met het oog op bouwen aan de ‘toonaangevende Zeeuwse bedrijven van morgen’ hebben vier partners Impuls Zeeland, HZ, DOK41 en Kenniswerf - de ambitie om nauw te gaan samenwerken.

Concreet moet dit gaan betekenen:
- Samenwerking onder 1 naam: merkstrategie
- Overkoepelende website en presentatie
- Eventkalender (minder events en meer kwaliteit)
Er wordt werk gemaakt van vijf pijlers:
1. Faciliteiten (o.a. huisvesting, events, profilering)
2. Programma’s (o.a. accelerator, bootcamp)
3. Financiering (o.a. ZeelandFM, Innogo!, Zeeuws Participatiefonds)
4. Onderzoek (o.a. onderzoeksvragen, monitoring, kenniscreatie)
5. Netwerk (o.a. informals, Kennis&Innovatie netwerken)
Programma en uitnodiging volgen nog.
GS-informatiebijeenkomst over Roadmap Smart Delta Resources, vrijdagmiddag 23 november van
15.45 – 17.00 uur, Voorhal statencomplex
Het platform Smart Delta Resources heeft een “Roadmap towards a climate neutral industry in the Delta
region” opgesteld. Zie https://www.smartdeltaresources.com/nl/roadmap-sdr
Dit betreft dus een initiatief van het bedrijfsleven.
In de statenvergadering van 8 juni 2018 is toegezegd dat GS de staten hierover zal informeren via een GSinformatiebijeenkomst. Toezegging aan PS nummer 137.
De uitnodiging volgt nog.
GS-informatiebijeenkomst over de Leefbaarheidsagenda, 30 november van 11.00 tot 12.30 uur
Programma en uitnodiging volgen te zijner tijd.
GS-informatiebijeenkomst over evenementenbeleid, 30 november van 13.30 – 15.00 uur
Programma en uitnodiging volgen te zijner tijd.
GS-informatiebijeenkomst over Aanvalsplan Arbeidsmarkt, 30 november van 16.30 – 17.30 uur;
Voorhal Statencomplex
Graag willen we de Staten informeren over het Aanvalsplan Arbeidsmarkt. Het Aanvalsplan Arbeidsmarkt
is mede naar aanleiding van het signaal van de Zeeuwse bedrijven dat er een (groot) tekort aan
arbeidskrachten dreigt opgesteld. Prognoses voor Zeeland geven aan dat er, indien er gaan actie wordt
ondernomen, in 2022 in Zeeland 6.000 vacatures zullen zijn die niet vervuld kunnen worden. Het
Aanvalsplan is een gezamenlijke aanpak van Zeeuwse ondernemers, instellingen (publiek en privaat) en
andere overheden om gericht en op gestructureerde wijze ervoor te zorgen dat de Zeeuwen die op dit
moment niet aan het arbeidsproces deelnemen wél gaan participeren en mensen van buiten Zeeland
aangetrokken worden om in Zeeland aan de slag te gaan. De Zeeuwse bedrijven zullen hun vraag naar
personeel helder en duidelijk in beeld moeten brengen en invulling geven aan werkgeverschap passend bij
deze tijd.
Tijdens de informatie bijeenkomst zijn vertegenwoordigers van de bij het plan betrokken partijen aanwezig.
Programma en uitnodiging volgen nog.

Werkbezoek aan project Sloeweg: 25 januari van 9.30 – 11.30 uur.
Voorlopig programma:
09.30 uur
09.30-09.45 uur
09.45-10.00 uur
10.00-11.15 uur

aankomst
ontvangst en welkom
korte informatie over de voortgang van het project
rondrit over het project met diverse stops

11.15-11.30 uur
afsluiting, eventuele vragen beantwoorden
De nadruk van het werkbezoek zal liggen op de werkzaamheden en het bezoek buiten.
Uitnodiging en definitief programma volgen te zijner tijd.
Zicht op Beleid over OP (Operationeel Programma) Zuid (22 februari 2019, 9.00 – 10.00 uur)
Programma en uitnodiging volgen nog.
Met o.a. een presentatie over de resultaten en impact van het OPZuid, een projectpitch en een discussie
over de toekomst (lessons learned en houtskoolschets nieuwe programma).
Manifestatie Leefbaarheid: voorjaar 2019
Nadere informatie en de uitnodiging volgen nog.
De oorspronkelijke datum 21 november is geannuleerd.

Workshop LFB (belangenorganisatie voor mensen met een functiebeperking)
We zoeken nog een datum in 2019.
Overige onderwerpen:
In de vergadering van de commissie Economie van 8 september 2017 zijn nog de volgende andere
onderwerpen voor een werkbezoek genoemd;
-

De ketengedachte "van de grond naar de mond", met bijvoorbeeld een bezoek aan Lamb
Weston/Meijer in Kruiningen en Coroos in Kapelle

