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delegatie Scheldemondraad
VOORSTEL

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

De Euregio Scheldemond is het samenwerkingsverband tussen de provincies Oost-Vlaanderen,
West-Vlaanderen en Zeeland. De grensoverschrijdende samenwerking in de
huidige vorm dateert uit 1989, toen de Gouverneurs van de provincies Oost- en WestVlaanderen en de Commissaris van de Koningin van de provincie Zeeland een
intentieverklaring tot grensoverschrijdende samenwerking ondertekenden.
Deze intentieverklaring werd later bezegeld met de ondertekening van een afsprakenregeling
tussen de drie provincies en de installatie van de Scheldemondraad. Deze raad is een
overkoepelend grensoverschrijdend samenwerkingsplatform, dat de gezamenlijke belangen van
het werkgebied signaleert en formuleert en de grensoverschrijdende samenwerking bevordert
op de terreinen milieu, ruimtelijke ordening, recreatie en toerisme, verkeer en vervoer,
gezondheidszorg en welzijn, sociaal-economische aangelegenheden alsook onderwijs en
cultuur.
De volgende leden nemen zitting in de Scheldemondraad (Art. 4, Afsprakenregeling
Scheldemondraad):
de Commissaris van de Koning van Zeeland;
de Gouverneurs van Oost- en West-Vlaanderen;
per provincie één gedeputeerde, bevoegd met grensoverschrijdende samenwerking;
per provincie drie leden aangewezen uit en door Provinciale Staten;
en maximaal negen leden namens de gemeenten in het werkgebied.
Voor ieder lid wordt op gelijke wijze, een plaatsvervanger aangewezen.
Provinciale Staten van Zeeland vaardigen drie leden af naar de Scheldemondraad: de heren
G.W.A. Temmink, J.A. Rottier en F.C. Walravens als lid en de statenleden de heren F.P.
Kuijpers, W. Willemse en J.H. Verburg als plaatsvervangend lid.
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit.

V3.1

statenstukken
statenstukken

Samenvatting: U wordt voorgesteld om namens Provinciale Staten van Zeeland drie leden af te
vaardigen naar de Scheldemondraad: de statenleden de heren G.W.A. Temmink, J.A. Rottier
en F.C. Walravens als lid en de statenleden de heren F.P. Kuijpers, W. Willemse en J.H.
Verburg af te vaardigen als plaatsvervangend lid.
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Onderwerp:

het Presidium,
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter,
Drs. F.J. van Houwelingen MPA , griffier

Ontwerp-besluit
De staten der provincie Zeeland,
gelezen het voorstel van het Presidium van 10 april 2019, nr. 19011440;
besluiten:
de statenleden de heren G.W.A. Temmink, J.A. Rottier en F.C. Walravens af te vaardigen naar de
Scheldemondraad als lid en de statenleden de heren F.P. Kuijpers, W. Willemse en J.H. Verburg.af te vaardigen
naar de Scheldemondraad als plaatsvervangend lid.

