Besluitenlijst Commissie Bestuur
Datum

25 mei 2018

Tijd

9:00 - 11:55 uur

Locatie

Louise de Colignyzaal

Voorzitter

Dhr. Hans van Geesbergen

Nummer

18015503

Link naar Webcast

https://channel.royalcast.com/provinciezeeland/#!/provinciezeeland/20180525_3

Aanwezig zijn de
(plv.) leden:

C.W. Bierens, V.L. Bosch (tot en met punt 8.3), M.J. Faasse, T. van Gent, M.J.J.
Janssens, J.L. Kool-Blokland, R. Muste, A. Pijpelink, G.D. Roeland, G.W.A.
Temmink, R. van Tilborg, G. van Unen, J. van de Velde, A.G.M. Veraart, J.H.
Verburg en W. Willemse

Tevens zijn
aanwezig:

J.M.M. Polman (CvdK), C.M.M. Schönknecht-Vermeulen, J. de Bat, B.J. de Reu
en A.J. van der Maas (GS), en M.E. Trimpe (commissiegriffier)

Afwezig zijn de
leden:

P. van Dijk en J.A.M. van Hertum

1

Opening en mededelingen van de voorzitter
De heer Van Tilborg (SP) wordt beëdigd door het uitspreken van de belofte.

2

Vaststellen agenda
Conclusie: de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

Informatie-uitwisseling, d.w.z.:

3.1

Vast terugkerend agendapunt: IPO
Afdoeningsvoorstel: ter informatie.
De heer Van de Velde (SGP) koppelt terug uit de vergadering van het IPO-AV.
Conclusie: voldoende behandeld.

3.2

Mededelingen van gedeputeerden
Conclusie: er zijn geen mededelingen.

3.3

Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
Afdoeningsvoorstel: informatief
Conclusie: er zijn geen vragen.

3.4

Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan

De heer Temmink (GL) stelt een vraag, met het verzoek om een beeldvormende
bijeenkomst te organiseren over diverse aspecten rondom erkende vluchtelingen.
Toezegging van de heer De Bat (GS): ik zal u schriftelijk informeren over wat nu al wordt
gedaan door provincie en gemeenten rondom deze groep.
Conclusie: voldoende behandeld.
4

Gelegenheid om in te spreken
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

5

Brief GS van 8 mei 2018 over stand van zaken netwerksturing - 18012547
Afdoeningsvoorstel: behandelen
Conclusie: de brief is voldoende behandeld. Het vervolg komt binnenkort in de werkgroep
netwerksturing aan de orde.

6

Statenvoorstel Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - 18008708
Afdoeningsvoorstel: behandelen ter voorbereiding op Statenvergadering van 8 juni 2018
Conclusie: het statenvoorstel is voldoende onderbouwd voor behandeling door Provinciale
Staten in de vergadering op 8 juni 2018. Het voorstel kan worden geagendeerd als
hamerstuk.

7
7.1.N

Zeeland Seaports
Brief GS van 15 mei 2018 met jaarrekening 2017 en begroting 2019 GR Zeeland
Seaports – 18012588
Afdoeningsvoorstel: behandelen.
Provinciale Staten kunnen wensen en bedenkingen kenbaar maken aan Gedeputeerde
Staten. Op basis van de bijdragen in de commissie wordt eventueel een concept-reactie
voorbereid, waarover PS in hun vergadering van 8 juni een besluit kunnen nemen.

7.2

Brief GS van 28 februari 2018 met Begroting en jaarplan 2018 Zeeland Seaports en
GDO rapportage 2017 - 18005125
Deze brief is in de commissievergadering van 16 maart ter behandeling teruggevraagd door
de heer Van de Velde (SGP).
Afdoeningsvoorstel: behandelen
Agendapunten 7.1 en 7.2 worden gezamenlijk behandeld.
Conclusie: de commissie adviseert geen wensen en bedenkingen in te dienen. Beide
brieven zijn voldoende behandeld.

8.1

8.3

8.4

Brief GS van 10 april 2018 met voortgangsrapportages grote projecten, met bijlagen 18008669
Afdoeningsvoorstel: bespreken van voortgangsrapportage 1e kwartaal Thermphos en
provinciaal risicoprofiel
E-mail gedeputeerde De Bat van 18 april 2018 over 'samenwerkingsovereenkomst
Thermphos getekend' - 18012606
Afdoeningsvoorstel: behandelen / betrekken bij behandeling van voortgangsrapportage
Thermphos
E-mail Zeeuwind van 28 maart 2018 met brieven aan ZSP (tegenwoordig NSP) van
april en mei 2017 over 'schone energie voor schone grond' - 18012947
Afdoeningsvoorstel: behandelen / betrekken bij behandeling van voortgangsrapportage
Thermphos
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Agendapunten 8.1, 8.3 en 8.4 worden gezamenlijk behandeld.
Conclusie: deze brief en e-mails zijn voldoende behandeld.
8.2

Brief GS van 12 maart 2018 over inspectierapport aanpak milieuzaken
Thermphosterrein, met bijlagen - 18006277
Deze brief is op 6 april door PS overgedragen aan commissie Bestuur
Afdoeningsvoorstel: behandelen/ betrekken bij behandeling van voortgangsrapportage
Thermphos
Toezegging de heer de Reu (GS): ik zal de Staten, na beoordeling door het college en ILT
van de door VCB op te stellen rapportage actuele veiligheidsrisico’s, schriftelijk nader
informeren.
Conclusie: deze brief is voldoende behandeld.

9

Brief GS van 27 maart 2018 met advies over ontvankelijkheid van een inleidend
verzoek tot het houden van een referendum - 18008391
Deze brief is op 6 april door PS overgedragen aan commissie Bestuur
Afdoeningsvoorstel: behandelen
Conclusie: de brief is voldoende behandeld.

10

Besluitenlijst (concept) van vergadering van 16 maart 2018 - 18008741
Afdoeningsvoorstel: vaststellen
Conclusie: de besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

11

Toezeggingenlijst
Afdoeningsvoorstel: de commissie besluit of de commissietoezeggingen nr’s. 37, 38, 39, 40,
41 en 42 voldoende zijn afgehandeld en daarmee afgevoerd kunnen worden.
Daarnaast adviseert de commissie het Presidium of PS-toezegging nr. 86 voldoende is
afgehandeld.
Conclusie: de commissie stemt in met de genoemde afdoeningsvoorstellen.

12

Volgende vergadering: vrijdag 22 juni 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.
Conclusie: de commissie neemt kennis van de ter kennisneming geagendeerde brieven en
e-mail. De commissie besluit de in een vorige vergadering ter behandeling teruggevraagde
brief Rekenkamer Zeeland met jaarverslag 2017 en de brief Rekenkamer Zeeland van 15
mei 2018 over stopzetten onderzoek Robuustheid niet op 22 juni ter behandeling te
agenderen.

13

Sluiting om 11.55 uur.

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
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101

Brief GS van 20 maart 2018 over strategietraject PZEM NV - 18006977
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: de commissie neemt kennis van deze brief.

102

Afschrift brief GS van 27 maart 2018 aan gemeente Terneuzen over rapport tolweg 18009313
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: de commissie neemt kennis van deze brief.

103

Brief GS van 17 april 2018 met evaluatie mogelijkheid opheffen geheimhouding op
stukken - 18008712
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: de commissie neemt kennis van deze brief.

104

Brief GS van 26 april 2018 over organisatie ontwikkeling - 18011586
Deze brief is ook geagendeerd voor de Auditcommissie. De Zicht op Beleid-bijeenkomst is
gepland op 1 juni.
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: de commissie neemt kennis van deze brief.

105

E-mail CvdK van 2 mei 2018 over Kerncentrale Doel - 18012657
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: de commissie neemt kennis van deze e-mail.
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