Besluitenlijst Commissie Bestuur
Datum

23-11-2018

Tijd
Locatie
Voorzitter
Toelichting
Link naar
Webcast
Aanwezig zijn
de (plv.)
leden:
Tevens zijn
aanwezig:
Afwezig zijn
de leden:

9:00 - 12:10 uur
Louise de Colignyzaal
Dhr. Hans van Geesbergen
Nr. 18931931
https://royal.companywebcast.com/webcast/edit/provinciezeeland/20181123_1
C.W. Bierens, P. van Dijk, M.J. Faasse, T. van Gent, J.L. Kool-Blokland, G.L.C.
Lernout, R. Muste, A. Pijpelink, G.D. Roeland, G.W.A. Temmink, G. van Unen, J. van
de Velde, A.G.M. Veraart en J.H. Verburg
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)
J.A.M. van Hertum, M.J.J. Janssens, R. van Tilborg en W. Willemse

1

Opening en mededelingen van de voorzitter
De voorzitter noemt de verhinderingen en hun eventuele vervanging.

2

Vaststellen agenda
Conclusie: de agenda wordt met een gewijzigde volgorde vastgesteld.

3

Informatie-uitwisseling, d.w.z.:

3.1

Vast terugkerend agendapunt: IPO
De heer Van de Velde (SGP) koppelt namens de IPO-delegatie terug uit de
vergadering van de AV van het IPO op 20 november 2018.
Conclusie: de commissie geeft de IPO-delegatie mee dat er van beide zijden beweging in
standpunten dient te komen. Mocht het IPO-bestuur geen aanpassing doen, dan kan de
commissie zich voorstellen dat de begroting niet wordt goedgekeurd door de AV.

3.2

Mededelingen van gedeputeerden
Er zijn geen mededelingen.

3.3

Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
Afdoeningsvoorstel: informatief.
Vraag van de heer Temmink (GL) over varend ontgassen.

3.4

Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
Afdoeningsvoorstel: informatief.
Vraag van de heer Veraart (D66) over de GS-brief over het onderzoek en advies van
Berenschot naar onderzoeksfunctie ZB Planbureau. Spreker had een statenvoorstel over dit
onderwerp verwacht.
Toezegging van de heer De Reu (GS): ik zeg toe – aanvullend op de brief over onderzoek en
advies van Berenschot naar onderzoeksfunctie ZB Planbureau - een statenvoorstel over dit
onderwerp toe te zenden ter behandeling in de Statenvergadering van 1 februari 2019 en geen
verdere (onomkeerbare) stappen te zetten.

Vraag van de heer Muste (PvZ) over de mogelijkheid van het realiseren van een
Thoriumcentrale op het Thermphosterrein.
4

Gelegenheid om in te spreken
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

5

Statenvoorstel 3e ronde budgetbewaking 2018 - 18929345
Afdoeningsvoorstel: behandelen ter voorbereiding op Statenvergadering van 7 december 2018
Conclusie: de commissie vindt het voorstel voldoende onderbouwd voor behandeling in de
Statenvergadering van 7 december 2018. Het voorstel kan als hamerstuk worden
geagendeerd.

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.
Conclusie: voldoende behandeld. De commissie adviseert het Presidium de gemeenteraad van
Borsele te antwoorden, via een in de Statenvergadering van 7 december 2018 vast te stellen
conceptbrief.

7

Brief GS van 30 oktober 2018 over Voortgangsrapportages grote projecten - 18926287
Afdoeningsvoorstel: bespreken van voortgangsrapportage 3e kwartaal Thermphos en
provinciaal risicoprofiel
Toezegging de heer De Bat (GS): ik zal nagaan of het mogelijk is de commissie Bestuur in
januari 2019 in een eventuele extra (openbare) bijeenkomst nader te informeren over de
voortgang (ook cijfermatig) van de sanering van Thermphos.
Conclusie: voldoende behandeld.

8

Brief GS van 6 november 2018 over Evaluatie Referendumverordening Zeeland 18927689
Afdoeningsvoorstel: behandelen en bepalen of de referendumverordening aanpassing behoeft.
De heer Roeland (SGP) licht als voorzitter van de werkgroep duaal functioneren toe hoe de
behandeling van deze brief is verlopen in de vergadering van de werkgroep.
Conclusie: eventuele aanpassing van de referendumverordening voor wat betreft de punten uit
de evaluatie kan nog in deze statenperiode plaatsvinden. Meer fundamentele wijzigingen
dienen aan de nieuwe staten te worden voorgelegd.

9

Concept besluitenlijst van vergadering van 7 september 2018
Afdoeningsvoorstel: besluitenlijst vaststellen
Conclusie: de besluitenlijst wordt vastgesteld.

10.1

Toezeggingenlijst
Conclusie: de commissie vindt dat commissietoezeggingen nr’s. 33, 48 en 50 en PStoezeggingen nr’s. 111, 118 en 119 voldoende zijn afgehandeld.
De overige nummers blijven staan.

10.2

Brief GS van 30 oktober 2018 over stand van zaken aanbevelingen QuickScan
'Informatiepositie en Bestuurlijke weerbaarheid provincie' - 18926312
Afdoeningsvoorstel: kennisnemen van de brief en besluiten dat commissietoezegging nr. 33
hiermee voldoende is afgehandeld.
Conclusie: de brief is voldoende behandeld.
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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.
Conclusie: de PS-toezeggingen zijn volgens de commissie voldoende afgehandeld. De brief is
hiermee voldoende behandeld.

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 om 12.10 uur.

Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
101

Het Zeeuwse lobbynieuws (september 2018) - 18924564
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: de inhoud van deze brief wordt betrokken bij het gesprek met de lobbyisten in
de Zicht op Beleid-bijeenkomst op 14 december 2018. Over de inhoud kan in een Zicht op
Beleid-bijeenkomst met de Zeeuwse lobbyisten worden gesproken.

102

Brief GS van 9 oktober 2018 met Jaarrekening Zeeland Seaports 2017 - 18924084
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: de commissie neemt kennis van deze brief.

103

Verslag Auditcommissie 25 mei 2018 - 18017207
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: de commissie neemt kennis van dit verslag.

104.N

Verslag Auditcommissie 7 september 2018 - 18927223
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: de commissie neemt kennis van dit verslag.

105.N

Publicatie: Uitkomsten uit Werksessie Auditcommissie van 6 juli 2018 - 18019874
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: de commissie neemt kennis van dit document.

106.N

Brief GS van 20 november 2018 over Beleidsplan NV Westerscheldetunnel 2019 18929553
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming voor ZoB. De brief wordt nogmaals geagendeerd op
18 januari 2019.
Conclusie: de commissie neemt kennis van deze brief.
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