Gewijzigde agenda Commissie Bestuur
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Omschrijving

17-05-2019
9:00 - 11:00
Louise de Colignyzaal
dhr. Kees van den Berge
nr. 19013056

1

Opening en mededelingen van de voorzitter

2

Vaststellen agenda

3

Informatie-uitwisseling, d.w.z.:

3.1

Vast terugkerend agendapunt: IPO
Ter kennisneming zijn enkele brieven van het IPO en het openbare verslag van de
IPO-bestuursvergadering toegevoegd. U kunt zich al aanmelden om mee te denken
over het organiseren van workshops tijdens het IPO-jaarcongres op 2 oktober 2019.
Afdoeningsvoorstel: informatief

3.2

Mededelingen van gedeputeerden
Afdoeningsvoorstel: informatief

3.3

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.

3.4

Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda
staan
Deze vragen graag vóór donderdag 16 mei a.s. om 9.30 uur aanmelden bij de
commissiegriffier.
Afdoeningsvoorstel: informatief.

4

Gelegenheid om in te spreken

5

Statenvoorstel Investeringskrediet Zaaksysteem - 19012127
Afdoeningsvoorstel: behandelen ter voorbereiding op Statenvergadering van 27 mei of
7 juni 2019

6

Brief GS van 16 april 2019 over Q1 rapportages grote projecten en
risicoparagraaf - 19011651
Afdoeningsvoorstel: bespreken van voortgangsrapportages 1e kwartaal 2019
Thermphos en risicoparagraaf

7

Brief GS van 29 januari 2019 over rapportage Garantie- en
DienstverleningsOvereenkomst ZSP-NSP 2018 - 19002609
Deze brief is op verzoek van de SGP-fractie ter behandeling geagendeerd.
Afdoeningsvoorstel: behandelen

8.N

Brief GS over Second opinion overdracht aandelen PZEM NV in Evides NV, met
bijlagen - 19013225
Afdoeningsvoorstel: bespreken

9

Concept besluitenlijst van vergadering van 15 februari 2019 - 19006698
Afdoeningsvoorstel: vaststellen

10

Toezeggingenlijst - 19013058
Afdoeningsvoorstel:
* adviseren aan Presidium dat PS-toezeggingen nr. 60 en 136 en moties 34 en 72
voldoende zijn afgehandeld.
* besluiten of commissietoezeggingen 47 en 49 voldoende zijn afgehandeld.

10.1

Brief GS van 12 maart 2019 met afdoening toezeggingen inzake NV
Westerscheldetunnel - 19006674
PS-besluit 27 maart 2019: overdragen aan commissie Bestuur van 17 mei 2019
Afdoeningsvoorstel: adviseren aan Presidium dat PS-toezeggingen nr. 60 en 136 en
motie 72 voldoende zijn afgehandeld.

10.2

Brief GS van 2 april 2019 over afdoening diverse toezeggingen en moties 19009882
Afdoeningsvoorstel: instemmen met voorstel GS of commissietoezeggingen 47 en 49
voldoende zijn afgehandeld, en adviseren aan Presidium dat motie 34 voldoende is
afgehandeld.

11

Volgende vergadering: vrijdag 21 juni 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

100

Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
Indien een commissielid dat wenst kunnen de stukken ter kennisneming al in deze
vergadering worden behandeld. Dat moet dan wel een week van tevoren worden
gemeld bij de commissiegriffier

101

Jaarbericht 2017-2018 van Eerste Kamer der Staten-Generaal - 19012383
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

102

Brief Rekenkamer Zeeland van 22 maart 2019 over Aanbieding jaarverslag 2018,
met bijlage - 19009327
PS-besluit 12 april 2019: overdragen aan commissie Bestuur van 17 mei 2019
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

103

Brief GS van 2 april 2019 over gemeenschappelijk financieel toezichtskader (GTK
2020) - 19010562
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Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
104

Brief GS van 18 april 2019 over opheffen geheimhouding en evaluatie protocol
geheimhouding - 19011722
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
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