Gewijzigde Agenda Commissie Economie
Datum

08-02-2019

Tijd

13:30 - 15:00

Locatie

Louise de Colignyzaal

Voorzitter

Dhr. Peter van Dijk

Omschrijving

Registratienummer 19003023

1

Opening en mededelingen
Zie de memo met het bijgewerkte overzicht van werkbezoeken en andere bijeenkomsten.
Zijn er vragen of opmerkingen?

2

Vaststellen agenda
Afdoeningsvoorstel: gewijzigde agenda vaststellen.

3

Gelegenheid om in te spreken
Er hebben zich nog geen insprekers gemeld.

4

Informatie uitwisseling

4.1

Mededelingen van gedeputeerden
Gedeputeerde De Reu geeft een toelichting op de schriftelijke update van het programma OP
Zuid (zie bijlage)

4.2

Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
Vragen over actuele onderwerpen kunnen ongeacht het onderwerp in elke commissie gesteld
worden, mits vooraf gemeld bij de voorzitter.
De voorzitter bekijkt dan op welke plaats in de vergaderorde de vragen het best kunnen
worden gesteld.
Afdoeningsvoorstel: informatief.

4.3

Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
Deze vragen uiterlijk donderdag 7 februari 2019 aanstaande voor 9.30 uur aanmelden bij de
commissiegriffier, am.lobik@zeeland.nl.
Dit betreft alleen vragen over onderwerpen van de commissie Economie.
Afdoeningsvoorstel: informatief.

5

Brief GS van 18 december 2018 over afspraken Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte
en Transport - 18933775
Afdoeningsvoorstel: behandelen.
Deze brief stond ter kennisneming geagendeerd op de agenda van Economie van 11 januari
2019 en is ter behandeling gevraagd door de heer Kuijpers (CDA).

6

E-mail van dorpsraad Zuidzande van 7 januari 2019 over OV en mobiliteit - 19000614

Afdoeningsvoorstel: behandelen op verzoek van de Christen Unie. De e-mail was ter
kennisneming geagendeerd in PS van 1 februari 2019.
7

Brief GS van 21 december 2018 over Inventarisatie chroom-6 in provinciale projecten 18933388
Afdoeningsvoorstel: behandelen.
Deze brief was ter kennisneming geagendeerd in de commissie Economie van 11 januari 2019
en is ter behandeling gevraagd door de heer Kok (SGP), de heer Kuijpers (CDA) en de heer
Viergever (SP). Er is met name gevraagd naar de financiële impact hiervan.

8

Brief GS over het cultuurprofiel van Zeeland - 18927714
Afdoeningsvoorstel: behandelen.
Op verzoek van Ralph van Hertum (PvdA) is deze brief ter bespreking teruggevraagd.
Ook op zijn verzoek wordt er eerst een korte presentatie verzorgd door Didi Mouwen en Rolf
Westerhout (beleidsambtenaren) over dit cultuurprofiel.

9

Brief GS van 27 november 2018 met Evaluatie Uitvoeringsprogramma cultuur 2018 en
Uitvoeringsprogramma cultuur 2019 - 18929591
Afdoeningsvoorstel: behandelen.
Deze brief was ter kennisneming geagendeerd in de commissie Economie van 11 januari 2019
en is ter behandeling gevraagd door mevrouw Van Veen (D66).

10

Brief GS van 8 januari 2019 over Rapport kansen voor robotisering in Zeeland - 19000145
Afdoeningsvoorstel: bespreken op verzoek van de CDA-fractie. Het stuk was ter kennisneming
geagendeerd in de PS-vergadering van 1 februari 2019.

11

Brief GS van 22 januari 2019 met rapportages grote projecten en risicoparagraaf 4e kwartaal
2018 - 19001372
Afdoeningsvoorstel: in deze vergadering de rapportage over de Marinierskazerne behandelen.
De rapportages over de projecten N62 Sloeweg fase 2 en N62 Tractaatweg volgen na het
overleg van 7 februari tussen Provincie en Tractaatweg B.V.
Deze worden op een ander moment geagendeerd.

12

Bijgewerkte toezeggingenlijst - 19003001
Afdoeningsvoorstel: behandelen.
Akkoord met afvoering van toezegging aan PS nummer 161?
En motie 50?
Zie ook bij motie 57: er volgt binnenkort een GS brief waarin wordt beschreven hoe gevolg
wordt gegeven aan deze motie.
Zijn er opmerkingen over de nog openstaande toezeggingen en moties?

12.1

Brief GS van 29 januari 2019 over motie Cultuur App - 19002610
Afdoeningsvoorstel: motie 50 afvoeren.

13

Besluitenlijst (concept) commissie Economie 11 januari 2019 - 19001680
Afdoeningsvoorstel: behandelen. Eventuele op- of aanmerkingen graag vooraf doorgeven aan
de commissiegriffier, am.lobik@zeeland.nl.
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14

Volgende vergadering: 10 mei 2019 (onder voorbehoud)

15

Sluiting

101

Ingekomen stukken ter kennisneming
Deze stukken kunnen ter behandeling worden gevraagd in de volgende commissievergadering.
Graag met opgave van redenen of van de vragen die er zijn.
Als er goede redenen voor zijn kan een stuk ook al in deze vergadering worden besproken. Dit
moet uiterlijk donderdag 7 februari voor 9.00 uur worden gemeld bij de commissiegriffier,
am.lobik@zeeland.nl.

102

Brief GS van 15 januari 2019 over Jaarboek Jouw Zeeland 2018-2019 - 19000957
Afdoeningsvoorstel: ter informatie

103

Brief GS van 15 januari 2019 over Visserij Zuidwest Nederland, met bijlage - 19001456
Afdoeningsvoorstel: ter informatie

104

Brief GS van 18 januari 2019 over Jaarplan en begroting 2019 NV Economische Impuls
Zeeland en begroting Investeringsfonds Zeeland - 19001331
Afdoeningsvoorstel: ter informatie

105

E-mail van ZB Planbureau Bibliotheken van 29 januari 2019 met afschrift bericht burger over
intimidatie en afpersingspraktijken van ZB Planbureau Bibliotheken - 19003003
Afdoeningsvoorstel: ter informatie.
In handen van GS ter afdoening.

106

Brief GS van 29 januari 2019 over Jaarplan Economische Agenda 2019 - 19002613
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

107

Brief Commissariaat voor de Media van 29 januari 2019 met Verzoek advies uitbrengen op
aanvraag Omroep Zeeland - 19002580
Afdoeningsvoorstel: nu ter kennisneming, in afwachting van het statenvoorstel dat binnenkort
wordt geagendeerd.
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