19016847
Commissie Bestuur
nr
COM
Bestuurder
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datum
onderwerp
actie
vergadering
door
25-5-2018 Ik zal de Staten, na beoordeling door het college en ILT van de door VCB
op te stellen rapportage actuele veiligheidsrisico’s, schriftelijk nader
informeren.
7-9-2018
Ik zal u informeren over de gevolgen van het niet-doorgaan van
terreinophoging in het gebied Perkpolder voor de borgstelling door de
provincie.
18-1-2019 Zo snel mogelijk na de verkiezingen wordt ten behoeve van het
inwerkprogramma informatie over Thermphos met de nieuwe
statenleden gedeeld via een werkbezoek op locatie.
18-1-2019 N.a.v. vraag over vergoeding van kosten voor opruimen van drugsafval:
ik zal de commissie rapporteren over de voortgang in het overleg met
het rijk over een nieuwe rijksregeling voor het opruimen van drugsafval.

43

Bestuur

De Reu

45

Bestuur

De Bat

53b

Bestuur

De Bat

54

Bestuur

De Reu

55

Bestuur

De Reu

18-1-2019

56

Bestuur

De Reu

18-1-2019

57

Bestuur

De Reu

18-1-2019

N.a.v. statenvoorstel toekomstige positionering onderzoeksfunctie in
Zeeland: Ik zal het tussentijds verslag na de verkenningsfase van de
kwartiermaker delen met Provinciale Staten;

58

Bestuur

De Reu

18-1-2019

N.a.v. statenvoorstel toekomstige positionering onderzoeksfunctie in
Zeeland: Ik zal nadat het ontwerp van de kwartiermaker voor het
toekomstige model voor de Zeeuwse onderzoeksfunctie uitgewerkt is,
terugkomen naar PS en mét PS besluiten tot het operationaliseren van
het ontwerp (= go/no-go-moment);

60

Bestuur

Van der Maas

18-1-2019

N.a.v. tussenevaluatie samenwerkingsverkenning Provincie en
waterschap Scheldestromen: ik zal een werkbezoek aan het waterschap
in het kader van deze samenwerkingsverkenning voorbereiden.

1

Bestuur

De Bat

17-5-2019

2

Bestuur

Schönknecht

17-5-2019

N.a.v. Q1 rapportages grote projecten en risicoparagraaf : ik zal u nader
informeren over de mogelijke schadeclaim omtrent gebouw Sint
Jorisdoelen.
N.a.v. vraag over nieuwe bedrijfsstrategie PZEM in het licht van
energietransitie: ik zal de stukken uit de AVA van 29 mei 2019 ter
informatie en met toelichting aan Provinciale Staten zenden.

N.a.v. statenvoorstel toekomstige positionering onderzoeksfunctie in
Zeeland: Ik zal de opdracht aan de kwartiermaker delen met Provinciale
Staten;
N.a.v. statenvoorstel toekomstige positionering onderzoeksfunctie in
Zeeland: Parallel met het uitwerken van optie 2 zal ik aan Berenschot
vragen om de afweging van optie 3 aan de hand van de ontwerpeisen
(schema op blz. 14 onderzoeksrapport) nader te onderbouwen / toe te
lichten (en met Provinciale Staten delen);

voortgang

Voortgang: het college gaat er nog steeds vanuit de huidige garantstelling onder de
afgesproken voorwaarden geldt. Van Hulst is niets formeel vernomen.
Nog niet ingepland

Afgehandeld met brief GS van 29 mei 2019, geagendeerd voor cie Bestuur op 21 juni 2019.
Voorstel: afvoeren op 21 juni 2019.
Afgehandeld met brief GS van 29 mei 2019, geagendeerd voor cie Bestuur op 21 juni 2019.
Voorstel: afvoeren op 21 juni 2019.

Is voorlopig gepland op 23 september 2019
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3

Bestuur

Schönknecht

PS-Toezeggingen
nr COM
Bestuurder
83 Bestuur

De Bat

117 Bestuur

Schönknecht

167 Bestuur

De Bat

171 Bestuur

De Reu

173 Bestuur

Schönknecht

Moties
nr COM

Bestuurder

48 Bestuur

De Bat

74 Bestuur

van der Maas

17-5-2019

N.a.v. second opinion overdracht aandelen PZEM in Evides: ik zal de
tussentijdse bevindingen van de werkgroep van de
aandeelhouderscommissie die voor de zomer 2019 worden verwacht
voor de besluitvorming over de overdracht van aandelen van PZEM in
Evides in december 2019 delen met Provinciale Staten, zodat
beoordeeld kan worden wat verder nodig is ten behoeve van een goede
besluitvorming door Provinciale Staten.

datum
onderwerp
vergadering
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.

actie
door

voortgang

afgehandeld

PoHo

Afgehandeld

PoHo

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.
Afhandeling via GS verwacht voor agendering op 15 februari 2019 in commissie Bestuur.

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’).
7-12-2018 N.a.v. Statenvoorstel Beleidsnota Natuurwetgeving: GS zullen de
evaluatie van de gewijzigde legesverordening naar voren halen en
uitvoeren vóór de zomer van 2019.
1-2-2019 N.a.v. Statenvoorstel Eindrapport Berenschot over onderzoeksfunctie in
Zeeland: Ik zeg toe dat ik u de opdracht(omschrijving) aan de
verkenner/kwartiermaker ter kennisneming zal toesturen. Hierin staan
onder meer de competenties van de verkenner/kwartiermaker en zaken
die door hem/haar verder onderzocht moeten worden zoals de
behoefte aan data gerelateerd aan de maatschappelijke opgaven, hoe er
omgegaan wordt met data, analyses en interpretatie en (frictie)kosten.

Voor de zomer van 2019. In de commissie Ruimte van 11 januari 2019 heeft de
portefeuillehouder aangegeven dat GS in de evaluatie de brief WBE Reimerswaal en ALLE
vragen (ook mbt 1Loketfunctie) zullen meenemen.
Afgehandeld met brief GS van 29 mei 2019, geagendeerd voor cie Bestuur op 21 juni 2019.
Voorstel: afvoeren op 21 juni 2019.

1-3-2019 N.a.v. Brief (concept) PS aan GS van 1 maart 2019 met wensen en
bedenkingen over overdracht aandelen PZEM NV in Evides NV: ik zal met de andere aandeelhouders in PZEM - erop toezien dat er geen
nieuwe bonussen aan de CEO en managers van PZEM worden verstrekt.

Datum
Onderwerp
Actie
vergadering
door
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
1-3-2019 Willemse (50PLUS met D66, CDA, VVD, PvdA en SP) over over de tolvrije
WST, dragen het college op:
* om het tolvrij maken van de WST prioriteit te geven en hierover
gesprekken te starten met het Rijk.

Voortgang
Voortgang 14-12-2018: over gesproken met Zeeuwse lobbyisten. Dossier is nog niet afgerond.
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