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Overzicht bijeenkomsten commissie Economie, 17028309

Geachte heer, mevrouw,
De komende maanden is een aantal informatiebijeenkomsten en werkbezoeken gepland.
Onderstaand volgt een overzicht.
GS informatiebijeenkomst over Eindrapport Evaluatie ZB Planbureau:
26 januari 2018, van 9.45 tot 12.00 uur
Locatie: de Zeeuwse bibliotheek Middelburg
De commissie wil graag een bijeenkomst met presentatie over zowel het economische als het sociale
aspect. Dit naar aanleiding van de gestelde vraag of de bijeenkomst moet ingaan op de uitkomsten van de
Economische Atlas Zeeland of op de uitkomsten van het onderzoek Staat van Zeeland 2017.
Programma en uitnodiging volgen nog.
Werkbezoek aan Tholen, vrijdag 26 januari van 12.00 – 16.30 uur
Uitnodiging en programma zijn verzonden.
We bezoeken de bedrijven Alternate, Allplast B.V. en Delta Glas B.V.
Zie verder in IBABS.
Werkbezoek aan Zeeuws Museum, samen met gemeenteraad van Middelburg, 13 april
Het Zeeuws Museum heeft het initiatief genomen voor een gezamenlijk werkbezoek c.q. een
inspiratiesessie door PS en de gemeenteraad van Middelburg.
Het museum biedt graag de gelegenheid om het onderwerp “inclusieve samenleving” verder uit te diepen,
nieuwe kennis op te doen en te netwerken in een verrassende omgeving, bij voorkeur in combinatie met
een Zeeuwse lunch.
Voor wie
voor Commissies Cultuur van PS Zeeland en Gemeenteraad Middelburg, ambtelijke case managers en
Gedeputeerde - en Wethouder van Cultuur
Aanleiding:
Uit verschillende gesprekken kwam naar voren dat zowel de provincie als de gemeente regelmatig
dezelfde onderwerpen op de agenda hebben staan, en dat het soms gewenst is om meer onderling contact
te hebben over deze onderwerpen. Vaak zijn dit onderwerpen die ook voor het Zeeuws Museum van groot
belang zijn.
Stelt de commissie prijs op het organiseren van een dergelijk werkbezoek?
Voorgestelde datum: Statendag 13 april, van 12.00 tot 15.00 uur (inclusief lunch).
Deze datum is afgsproken onder voorbehoud van akkoord door de commissie.

Beeldvormende bijeenkomst Toekomstig Bereikbaar Zeeland; 17 april a.s. van 18.00 uur tot uiterlijk
21.30 uur.
Deze bijeenkomst is volop in voorbereiding. De werkgroep komt op 19 januari a.s. weer bij elkaar en
bespreekt dan het format voor de bijeenkomst.
Als doel ervan is voorlopig geformuleerd:
- Door te brainstormen over een concreet vervoersprobleem in elke zeeuwse gemeente en gericht in
te zoomen op lokale situaties een brede oriëntatie op het onderwerp teweeg brengen
- Met partners in gesprek komen over dit onderwerp
- En creatieve en innovatieve ideeën ophalen in de samenleving die kunnen worden meegenomen
in de verdere planvorming, o.a. rondom de concessie.
De voorzitter van de werkgroep is Ralph van Hertum.
Overige onderwerpen:
In de vergadering van de commissie Economie van 8 september 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
De workshop die LFB heeft aangeboden in het kader van het VN-verdrag voor de rechten van
mensen met een beperking
Werkbezoek over sport: amateursport, topsport en de rol van de provincie
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