Agenda Commissie Bestuur
Datum

16-03-2018

Tijd

9:00 - 13:30

Locatie

Louise de Colignyzaal

Voorzitter

Dhr. Hans van Geesbergen

Omschrijving

18006667

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
Deze vragen graag uiterlijk een uur van tevoren aanmelden.
Afdoeningsvoorstel: informatief

3.4

Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda
staan
Deze vragen vóór donderdag 15 maart a.s. om 9.30 uur aanmelden bij de
commissiegriffier.
Afdoeningsvoorstel: informatief.

4

Gelegenheid om in te spreken

5

Statenvoorstel Provinciale opcenten in relatie tot commissie Jansen - 18005139
Afdoeningsvoorstel: behandelen ter voorbereiding op Statenvergadering van 6 april
2018

6

Brief GS van 27 februari 2018 met verzoek wensen en bedenkingen kenbaar te
maken aangaande deelname in het Investeringsfonds Zeeland BV - 18005122
Afdoeningsvoorstel: behandelen
Provinciale Staten kunnen wensen en bedenkingen kenbaar maken aan Gedeputeerde
Staten. Op basis van de bijdragen in de commissie wordt een concept-reactie
voorbereid, waarover PS in hun vergadering van 6 april een besluit kunnen nemen.

7

Brief GS van 14 februari 2018 over Interbestuurlijk programma, met bijlage
Programmastart - 18004429
Afdoeningsvoorstel: bespreken

8

Concept besluitenlijst van vergadering van 9 februari 2018
Afdoeningsvoorstel: besluitenlijst vaststellen

9

Concept besluitenlijst van vergadering van 16 februari 2018
Afdoeningsvoorstel: besluitenlijst vaststellen
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10

Toezeggingenlijst

11

Volgende vergadering: vrijdag 25 mei 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.

12

Sluiting

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

Brief GS van 28 februari 2018 met Begroting en jaarplan 2018 ZSP en GDO
rapportage 2017 - 18005125
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

102

Verslag commissie Integriteit van 27 november 2018
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

103

Rapportage commissie Integriteit over 2017
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

