Agenda Commissie Bestuur
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Omschrijving

23-11-2018
9:00 - 12:00
Louise de Colignyzaal
Dhr. Hans van Geesbergen
Nr. 18929454

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 moeten vóór donderdag 22 november a.s. om 9.30 uur worden
aangemeld bij de commissiegriffier.
Afdoeningsvoorstel: informatief.

4

Gelegenheid om in te spreken

5

Statenvoorstel 3e ronde budgetbewaking 2018 - 18929345
Afdoeningsvoorstel: behandelen ter voorbereiding op Statenvergadering van 7
december 2018

6

E-mail Gemeenteraad Borsele van 10 september 2018 met motie volgens art 34a
RvO over vorming Overleg Zeeuwse Overheden - 18922548
Deze e-mail is door PS in hun vergadering van 21 september 2018 overdragen aan
commissie Bestuur.
Afdoeningsvoorstel: behandelen.

7

Brief GS van 30 oktober 2018 over Voortgangsrapportages grote projecten 18926287
Afdoeningsvoorstel: bespreken van voortgangsrapportage 3e kwartaal Thermphos en
provinciaal risicoprofiel

8

Brief GS van 6 november 2018 over Evaluatie Referendumverordening Zeeland 18927689
Afdoeningsvoorstel: behandelen en bepalen of de referendumverordening aanpassing
behoeft.

9

Concept besluitenlijst van vergadering van 7 september 2018
Afdoeningsvoorstel: besluitenlijst vaststellen

10.1

Toezeggingenlijst
Afdoeningsvoorstel:
* de commissie adviseert het Presidium of de toezeggingen nr. 111, 118 en 119 aan
Provinciale Staten voldoende zijn afgehandeld.
* De commissie besluit dat commissietoezeggingen nr's. 33, 48 en 50 voldoende zijn
afgehandeld.
Verder is de lijst ter kennisneming.

10.2

Brief GS van 30 oktober 2018 over stand van zaken aanbevelingen QuickScan
'Informatiepositie en Bestuurlijke weerbaarheid provincie' - 18926312
Oplegnotitie volgt
Afdoeningsvoorstel: kennisnemen van de brief en besluiten dat commissietoezegging
nr. 33 hiermee voldoende is afgehandeld.

10.3.N

Brief GS van 21 november 2018 over afdoening PS-toezegging 118-119 inzake
ontsporing LPG-wagons - 18929549
Afdoeningsvoorstel: kennisnemen van de brief en het Presidium adviseren dat PStoezeggingen nr's. 118 en 119 hiermee voldoende zijn afgehandeld.

11

Volgende vergadering: vrijdag 18 januari 2019, 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.

12

Sluiting
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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

Het Zeeuwse lobbynieuws (september 2018) - 18924564
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

102

Brief GS van 9 oktober 2018 met Jaarrekening Zeeland Seaports 2017 - 18924084
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

103

Verslag Auditcommissie 25 mei 2018 - 18017207
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

104.N

Verslag Auditcommissie 7 september 2018 - 18927223
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

105.N

Publicatie: Uitkomsten uit Werksessie Auditcommissie van 6 juli 2018 - 18019874
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

106.N

Brief GS van 20 november 2018 over Beleidsplan NV Westerscheldetunnel 2019 18929553
Deze brief is relevant voor de Zicht op Beleid-bijeenkomst op 30 november 2018 over
de Westerscheldetunnel.
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming voor de Zicht op Beleid. De brief wordt nogmaals
geagendeerd op 18 januari 2019
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