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Middelburg, 27 februari 2018
Geachte voorzitter,
In de vergadering van de commissie Economie d.d. 7 juli 2017 is naar aanleiding van de Jaarstukken
2016 Provincie Zeeland en Nazorgfonds (DIO-142) en Zomernota 2017 {DIO-150) toegezegd voor het
eind van het jaar terug te komen met resultaten op het gebied van het terugbrengen van het aantal en
het verbeteren van overlegstructuren tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs, waarbij de inwoners
van Zeeland een belangrijke partner zijn.
Volgens de commissie Balkenende was een randvoorwaarde voor uitvoering van alle acties om de
bestuurlijke slagkracht in Zeeland te vergroten. Bij de gespreksronde die BZK daarna onder de
Zeeuwse overheden hield, bleek dat de veelheid aan overlegvormen bij het gebrek aan slagkracht een
grote rol speelde. De vorming van een Economic board vormt een logisch moment om de
overlegstructuren van de overheden te vereenvoudigen. Door de stuurgroep IJzendijke, de
agendacommissie van de Tafel van 15 en door de provincie is daarvoor nu initiatief genomen om te
komen tot één gezamenlijk overleg. Daarin worden de huidige Tafel van 15, de stuurgroep Maak
verschil, de stuurgroep IJzendijke en het zogenaamd strategisch beraad geïntegreerd.
Ook in de Tafel van 15 is op dit voornemen instemmend gereageerd. In 2018 zal dit voornemen
verder worden opgepakt en uitgewerkt. E.e.a. in overleg met de VZG en met meenemen van de
adviezen van de commissie externe spiegeling.
Wij beschouwen de toezegging hiermee als afgedaan en verzoeken u deze van de toezeggingenlijst
af te voeren.
Met vriendelijke groet.
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter.

A.W. Smit, secretaris.

