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Commissie Bestuur
nr
COM
Bestuurder

datum
onderwerp
actie
voortgang
vergadering
door
15-9-2017 N.a.v. Rekenkamer, onderzoeksopzet Robuustheid bestuurlijk bestel in
De gemeenteraad van Kapelle is op 18 augustus 2017 geïnformeerd over het
Zeeland: De vraag of de reactie van de gemeenten (Kapelle) is
rekenkameronderzoek en de reactie van het college via een nieuwsbrief.
afgestemd met de gemeenteraad, wordt afzonderlijk beantwoord.
Voorstel: afvoeren op 16 maart 2018
13-10-2017 N.a.v. rapport Rekenkamer over financieel toezicht: ik zal de rapportage
Wordt in december 2017 verwacht
(beleidsbepaling) over financieel toezicht van het ministerie van BZK,
zodra dit binnen is, beschikbaar stellen.
1-12-2017 Ik zal het antwoord op de door GS te zenden brief aan het ministerie van
Verzoek gedaan in commissie om ook de brief van GS aan het ministerie toe te zenden.
financiën over discussie over de defiscalisering van de
Westerscheldetunnel en daartoe de Tunnelwet te wijzigen aan de
commissie toezenden.
16-2-2018 N.a.v. brief GS over aanbevelingen RIEC rond Quickscan
informatiepositie: ik zeg toe vóór de begrotingsvergadering in november
2018 u te rapporteren over de voortgang en de resultaten rond de
opvolging van de aanbevelingen van het RIEC door de provincie.

27

Bestuur

Polman

29

Bestuur

De Bat

30

Bestuur

Van der Maas

33

Bestuur

Polman

33

Bestuur

De Reu

16-2-2018

33

Bestuur

Van der Maas

16-2-2018

33

Bestuur

Van der Maas

16-2-2018

PS-Toezeggingen
nr COM
Bestuurder
24 Bestuur

Van der Maas

60 Bestuur

Van der Maas

afgehandeld

PoHo

Ik zal deze en andere commissies op regelmatige tijden, en zo mogelijk
vooraf, informeren over wat in/met het IPO-bestuur wordt gedeeld. Dit
geldt met name voor wat door het college wordt aangeleverd ten
behoeve van de Kadernota 2019.
N.a.v. jaarplan 2018 NV Westerscheldetunnel: ik zal ervoor zorgen dat
de Staten zich tijdig kunnen voorbereiden op de nieuwe
aandeelhoudersstrategie in 2020, bijvoorbeeld via een
informatiebijeenkomst over de actuele ontwikkelingen.
N.a.v. Jaarverslag 2016 Haagse lobbyist: de Staten worden voor de
zomer 2018 betrokken bij c.q. geïnformeerd over de nieuwe structuur
van de lobbyfunctie die momenteel nog via Stuurgroep IJzendijke wordt
aangestuurd.

datum
onderwerp
actie
vergadering
door
6-11-2015 N.a.v. Zomernota en Begroting 2016: Ik zal de commissie Bestuur
informeren en met deze commissie de lijn bespreken die met de Tafel
van 15 wordt gevolgd.
30-9-2016 N.a.v. statenvoorstel aandeelhoudersstrategie NV WST: Ik zal in de
volgende aandeelhoudersstrategie over vier jaar de variant 'kleine
verhoging met de inflatiecorrectie, gerelateerd aan eerder tolvrij maken'
meenemen.

voortgang
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67 Bestuur

De Bat

18-11-2016 N.a.v. statenvoorstel Begroting 2017: Ik zal ten behoeve van het proces
voor de opstelling van de begroting 2018 na vaststellen van de
Voorjaarsnota opnieuw met een werkgroep uit Provinciale Staten aan de
slag gaan om doelstellingen en indicatoren verder te verbeteren en
beter controleerbaar te maken.

75 Bestuur

De Bat

83 Bestuur

De Bat

13-1-2017 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.
17-3-2017 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.

86 Bestuur

De Bat

90 Bestuur

Polman

111 Bestuur

Polman

116 Bestuur

Schönknecht
(gedaan door
CvdK)

117 Bestuur

Schönknecht

118 Bestuur

Polman

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.
7-7-2017 N.a.v. Jaarstukken 2016 Provincie Zeeland en Nazorgfonds (DIO-142) en
Zomernota 2017 (DIO-150): ik zal de quick scan van het RIEC, waarin de
kwetsbaarheiden van de provincie worden benoemd, en de Bibobtoetsing met de Staten na de zomer bespreken aan de hand van een
overzicht van de stand van zaken. Daarbij wordt het rapport van de
commissarissen van de Koning over de Politiewet betrokken.
10-11-2017 N.a.v. statenvoorstel Begroting 2018: ik zeg toe dat ik u, na overleg met
de commissie Integriteit, nader zal informeren over de acties die al
genomen zijn op het voorkomen van ondermijning, met name wat
betreft richting de politieke partijen voordat kandidaatstelling voor de
verkiezingen plaatsvindt
1-12-2017 N.a.v. Brief (afschrift) van VDS Staal- en Machinebouw BV van 9
november 2017 aan dagelijks bestuur Gemeenschappelijke Regeling
Zeeland over relatie VDS met ZSP: Het college zal de Staten informeren
over de afhandeling van deze brief.
1-12-2017 N.a.v. wensen en bedenkingen fusie ZSP: Binnen een jaar na fusie
ontvangt u voorstellen voor de inrichting van de governance (‘public
affairs’).
1-12-2017 N.a.v. vraag over ontsporing LPG-wagons: Zodra de rapportage over dit
incident (ontsporing LPG-wagons) openbaar is, zal ik dit delen met
Provinciale Staten

Zomernota 2017: Bij de behandeling van de begroting 2017 hebben wij 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
doelstellingen en indicatoren verder te verbeteren en beter controleerbaar te 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.
Zie GS-brief van 12 december 2017 met afhandeling diverse toezeggingen, geagendeerd voor
cie Bestuur 16 februari 2018.
Voorstel: afvoeren.
Doorlopend vanwege actualiteit dossier Thermphos

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.
Wordt meegenomen in de voorjaarsnota 2018.

Deze bijeenkomst is gehouden op 8 december 2017.
Voorstel: afvoeren op 16 maart 2018.
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119 Bestuur

Van der Maas

Moties
nr COM

Bestuurder

34 Bestuur

Schönknecht

40 Bestuur

De Bat

48 Bestuur

De Bat

54 Bestuur

Schönknecht

55 Bestuur

Schönknecht

1-12-2017 N.a.v. vraag over ontsporing LPG-wagons: De gedeputeerde
infrastructuur zal u in een commissievergadering bijpraten over de
ontwikkelingen op het gebied van spoorvervoer van gevaarlijke stoffen

Datum
Onderwerp
Actie
vergadering
door
16-12-2016 Temmink, (GL) 'Zeeland solidariseert' waarin GS wordt opgedragen er bij
het Kabinet en de Tweede Kamer op aan te blijven dringen dat de
problematiek van de Kerncentrale Borssele wordt erkend op nationaal
niveau en vraagt om
een oplossing op nationaal niveau, vanuit een wezenlijke
verantwoordelijkheid van het Rijk; er bij de Tweede Kamer op aan te
dringen de problematiek van de kerncentrale op te nemen in de
kabinetsformatie.
21-4-2017 Van de Velde (SGP) waarin GS worden opgedragen:
* 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.

Voortgang
13-10-2017: gedeputeerde schönknecht meldt in cie Bestuur met het nieuwe kabinet de
problematiek van de kerncentrale aan te kaarten.

Zie GS-brief van 12 december 2017 met afhandeling diverse toezeggingen en een motie,
geagendeerd voor cie Bestuur 16 februari 2018.
Voorstel: afvoeren.

10-11-2017 Roeland (SGP, mede ingediend door CDA, VVD, PvdA, D66, CU, PvZ,
50PLUS, GL, SP en PVV) waarin GS worden opgedragen:
* In samenwerking met het Rijk Europa te bewegen om financiële
middelen beschikbaar te stellen voor de sanering van het
Thermphosterrein;
* Provinciale Staten periodiek te informeren over de voortgang van de
lobby richting het Rijk en Europa
1-12-2017 Veraart (D66, mede ingediend door CDA, PVV, SP, SGP en VVD), waarin
gedeputeerde Schönknecht wordt gevraagd:
* als vertegenwoordiger van de aandeelhouders in de komende AVA op
6 december 2017 in te brengen dat gewerkt moet worden aan
verbetering van de klanttevredenheid en versterking van samenwerking
met in het werkgebied van gevestigde bedrijven.
15-12-2017 Van Haperen (PvdA, mede namens D66, GL en SP) over Pieter Zeeman
naar Zeeland, waarin GS worden opgedragen om:
* Na te gaan óf en hóe vanuit de provincie deze initiatieven gefaciliteerd
en zo nodig gecoördineerd kunnen worden.
* De voor realisatie van het initiatief gewenste ondersteuning, indien
mogelijk, te verlenen.

Pagina 3 van 4

Afgehandeld

PoHo

Laatst gewijzigd op: 26-2-2018 - 16:30

Pagina 4 van 4

