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Middelburg, 12 december 2017

Geachte voorzitter,
Aan uw Staten zijn diverse toezeggingen gedaan. De afhandeling van deze toezeggingen heeft in veel
gevallen al plaats gevonden, maar er is daarbij niet expliciet aan uw Staten gevraagd deze als
afgehandeld te beschouwen.
Wij verzoeken uw Staten om de toezeggingen onder nummers 20, 67, 77, 85, 89, 100 en motie
nummer 40 als opgenomen in de bijlage, voor afgehandeld te beschouwen.

Met vriendelijke groet.
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter.

A.W. Smit, secretaris.

Bijlagen:
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11/6/2015 N.a.v. Zomernota en Begroting 2016: Ik zeg toe jaarlijks een overzicht van de stand van zaken van
alle acties uit het coalitieprogramma toe te zenden.

voortgang

afgehandeld

20

Bestuur

De Bat

67

Bestuur

De Bat

75

Bestuur

De Bat

77

Bestuur

De Bat

83

Bestuur

De Bat

85

Bestuur

De Bat

86

Bestuur

De Bat

89

Bestuur

De Bat

100

Bestuur

De Bat

11/3/2017 N.a.v. Advies commissie onderzoek sanering Thermphos (commissie Samson) inclusief statenvoorstel
Implementatie advies Samsom (DIP-163): Ik zeg toe dat bij de op te stellen samenwerkings- en
financieringsovereenkomst een korte analyse van de gebeurtenissen wordt gevoegd.

40

Bestuur

De Bat

4/21/2017 Van de Velde (SGP) waarin GS worden opgedragen:
Statenvoorstel is 3-11-2017 en 10-11-2017 in PS behandeld en aangenomen Afgehandeld
* een totaaldeal (Thermphosdeal) te maken met Zeeland Seaports, Rijksoverheid en Europese Unie
inclusief sluitende financiële paragraaf en sluitende afspraken vanuit ieders rol;
* te bewerkstelligen dat Zeeland Seaports maximale financiële inspanning levert en daarnaast ook
toekomstige opbrengsten van het terrein voor de sanering zal inzetten.
* totdat de Thermphosdeal gesloten is alle lopende activiteiten voor het passief veilig maken van het
terrein te laten plaatsvinden en deze kosten (uitgezonderd eventuele beheerskosten) uit de resterende
middelen te voldoen die de curatoren en het Rijk beschikbaar hebben gesteld.

In de zomernota 2017 is uitvoerig stilgestaan bij de mid-term review en de
Afgehandeld
voortgang op acties uit het coalitieprogramma. Daarnaast is aan PS een brief
(17019424), gedateerd 19 september 2017, toegezonden met als onderwerp
'
Het collegeprogramma halverwege'
, waarvan in de statenvergadering van
29 september is besloten om deze te betrekken bij de behandeling van de
begroting op 10 november 2017.
Zomernota 2017: Bij de behandeling van de begroting 2017 hebben wij
11/18/2016 N.a.v. statenvoorstel Begroting 2017: Ik zal ten behoeve van het proces voor de opstelling van de
Afgehandeld
begroting 2018 na vaststellen van de Voorjaarsnota opnieuw met een werkgroep uit Provinciale Staten toegezegd om bij het proces voor de opstelling van de begroting 2018
opnieuw met een werkgroep uit Provinciale Staten aan de slag te gaan om
aan de slag gaan om doelstellingen en indicatoren verder te verbeteren en beter controleerbaar te
doelstellingen en indicatoren verder te verbeteren en beter controleerbaar te
maken.
maken. Hiervoor is op 19 mei jl. een Zicht op Beleid sessie georganiseerd
waarin ambtelijk is gesproken met diverse leden van Provinciale Staten over
de keuzes en verwachtingen met betrekking tot de indicatoren. Uit deze
sessie zijn een aantal overwegingen naar voren gekomen, die verder zullen
worden betrokken in de overwegingen om de jaarstukken op te stellen.
Tevens is daarbij de afspraak gemaakt dat Provinciale Staten eventuele
aanvullende overwegingen schriftelijk via de griffie in kunnen dienen tot
uiterlijk eind juni 2017. Verder zal in overleg met de auditcommissie nadere
(proces-) afspraken worden gemaakt over het verder concretiseren van de
begroting’
1/13/2017 N.a.v. statenvoorstel Thermphos - DIO-ONTW-116A: Ik zal u regelmatig informeren rondom
Thermphos, te beginnen als onderdeel van de komende vergaderingen van de commissie Bestuur.
1/13/2017 N.a.v. statenvoorstel Thermphos - DIO-ONTW-116A: Ik zal de Staten via een voorstel aan de Staten
en achteraf inzicht geven in de inzet van middelen voor externe (juridische) advisering over het plan
van aanpak.
3/17/2017 N.a.v. Toetsingskader grote projecten DIP-121: Ik zal ervoor zorgen dat het Toetsingskader grote
projecten minstens één keer per twee jaar wordt geëvalueerd.

7/7/2017 N.a.v. Jaarstukken 2016 Provincie Zeeland en Nazorgfonds (DIO-142) en Zomernota 2017 (DIO-150):
ik zal dit jaar, zoals ik eerder aan de Auditcommissie heb toegezegd, met een notitie komen over de
wijze van afschrijving op - onder andere - infrastructuur.
7/7/2017 N.a.v. Jaarstukken 2016 Provincie Zeeland en Nazorgfonds (DIO-142) en Zomernota 2017 (DIO-150):
Ik zal een overzicht verstrekken van de bestemmingsreserves meerjarige projecten en incidentele
doelstellingen.

Doorlopend vanwege actualiteit dossier Thermphos

Doorlopend

Verantwoording opgenomen in PS voorstel wat 3-11-2017 en 10-11-2107 is Afgehandeld
behandeld
Eenmaal per jaar wordt de aansturing van de grote projecten geëvalueerd
en vindt reflectie plaats tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten.
Jaarlijks wordt het werken volgens het kader grote projecten geëvalueerd
en besproken in Gedeputeerde Staten.

Elk jaar

GS-brief en notitie is op 10 oktober door GS vastgesteld (17021693dg) en
aangeboden aan de Auditcommissie PS. De notitie is in de vergadering van
de Auditcommissie PS op 27 oktober 2017 besproken.
Wordt meegenomen in de voorjaarsnota 2018

Afgehandeld

7/7/2017 N.a.v. Jaarstukken 2016 Provincie Zeeland en Nazorgfonds (DIO-142) en Zomernota 2017 (DIO-150): Brief (doc.nr. 17022447) met notitie uitgangspunten interne controle is
behandeld in de auditcommissie van 27 oktober 2017.
Kort na de zomer zal ik een visie op de interne controle aan Provinciale Staten beschikbaar stellen.
In de informatiebijeenkomst voor de commissie op 28 november is een
analyse gepresenteerd van de gebeurtenissen.

Openstaand

Afgehandeld

Afgehandeld

