Besluitenlijst Commissie Bestuur
Datum

21 juni 2019

Tijd

9:00 – 12.12 uur

Locatie

Statenzaal

Voorzitter

C.L.M. van den Berge

Nummer

19017889

Link naar
Webcast

https://channel.royalcast.com/provinciezeeland/#!/provinciezeeland/20190621_1

Aanwezig zijn
de leden:

C.W. Bierens, M. Bos, V.L. Bosch , J.J. van Burg, P. van Dijk, H.J. van Geesbergen,
T.A.O. Janssens, W.H. Kok, J.D. Scheele, H.G.A. Steur, G.W.A. Temmink, G. van
Unen, C.J. van der Vliet-Hart, A.G.M. Veraart, J.H. Verburg, F.C. Walravens en W.
Willemse.

Tevens zijn
aanwezig:

J. de Bat, A.J. van der Maas, A. Pijpelink en B.L.L. van der Velde (GS), P.J. Mersie en
L.N. van den Berge (ambtelijke ondersteuning)

Afwezig:

J.A.M. van Hertum, J.L. Kool-Blokland en M.J.J. Janssens

1

Opening en mededelingen van de voorzitter
De voorzitter meldt de afwezigen.

2

Vaststellen agenda
Conclusie: de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

Presentatie Start viering 75 jaar Vrijheid / Slag om de Schelde op 31 augustus 2019
De heer De Bat (GS) en de heren Mersie en Van den Berge lichten de start viering 75 jaar
Vrijheid / Slag om de Schelde toe en beantwoorden vragen uit de commissie.
Conclusie: voldoende informatie verstrekt.

4

Informatie-uitwisseling, d.w.z.:

4.1

Vast terugkerend agendapunt: IPO
Mevrouw Janssens (PvdD) draagt een idee aan t.b.v. het IPO jaarcongres op 1 en 2 oktober
2019.
De voorzitter zegt toe deze door te geleiden naar de ambtelijke organisatie. Tevens wordt
nagedacht over de wijze waarop terugmelding uit de AV en het DB van het IPO het meest
efficiënt kan worden vormgegeven.

4.2

Mededelingen van gedeputeerden
Geen.

4.3

Vragen over het nieuws van de dag
Vraag van de heer Van Geesbergen (VVD) over voorgenomen besluit Rijkswaterstaat om
wegstatus en maximumsnelheid Veersegatdam en Stormvloedkering te wijzigen.
Vraag van de heer Scheele (CDA) over mediabericht over bevordering fietsgebruik.

Vraag van de heer Verburg (CU) over tekorten bij ZB Planbureau.
Toezegging door mevrouw Pijpelink (GS) om deze vragen schriftelijk te antwoorden1.
Vraag van de heer Temmink (GL) over gebruik van glyfosaat.
Vraag van de heer Kok (SGP) over media-artikel over kerntransporten radioactief materiaal
voor kerncentrale Borssele als doel van terroristen.
4.4

Andere vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan
Vraag van de heer Veraart (D66) over krantenbericht PZC ‘Eén op de drie ouders vertrouwt
info RIVM over inenten niet’.
Vragen van de heer Bos (FVD) over juridische grondslag en financiering Scheldemondraad.

5

Gelegenheid om in te spreken
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

6

Brief Rekenkamer Zeeland van 5 juni 2019 met onderzoek Geheimhouding - 19016575
Afdoeningsvoorstel: bespreken van onderzoek en aanbevelingen aan PS in aanwezigheid van
portefeuillehouder mevrouw Groenendijk uit bestuur Rekenkamer.
De aanbevelingen van het onderzoek worden in een statenvoorstel aan PS voorgelegd. Het
concept-statenvoorstel is bijgevoegd.
Conclusie: de commissie adviseert het dictum van het concept-statenvoorstel waar nodig aan
te vullen en als behandelstuk te agenderen.

7

Statenvoorstel Algemeen belang gebruik ruimten Abdijcomplex - 19015513
Afdoeningsvoorstel: behandelen ter voorbereiding op besluitvorming door PS op 5 juli 2019
(oordeelsvormend)
Conclusie: de commissie vindt dit statenvoorstel is voldoende onderbouwd voor behandeling
door Provinciale Staten. Het voorstel kan als hamerstuk worden geagendeerd.

8

Statenvoorstel Begrotingsopbouw 2020 - 19016275
Afdoeningsvoorstel: behandelen ter voorbereiding op besluitvorming door PS op 5 juli 2019
(oordeelsvormend)
Conclusie: de commissie vindt dit statenvoorstel is voldoende onderbouwd voor behandeling
door Provinciale Staten. Het voorstel kan als hamerstuk worden geagendeerd.

9

Statenvoorstel 6e wijziging inclusief knelpunten infrastructuur begroting 2019 Provincie
Zeeland - 19016360
Afdoeningsvoorstel: behandelen ter voorbereiding op besluitvorming door PS op 5 juli 2019
(oordeelsvormend)
Conclusie: de commissie vindt dit statenvoorstel is voldoende onderbouwd voor behandeling
door Provinciale Staten. Het voorstel kan als hamerstuk worden geagendeerd.

10

Statenvoorstel Evaluatie Legesverordening Provincie Zeeland 2018 - 19015447
Afdoeningsvoorstel: Financieel-technisch deel behandelen ter voorbereiding op besluitvorming
door PS op 5 juli 2019 (oordeelsvormend).
Conclusie: de commissie vindt dit statenvoorstel is voldoende onderbouwd voor behandeling
door Provinciale Staten. Het voorstel kan als hamerstuk worden geagendeerd.

1

Het antwoord op deze toezegging is geagendeerd bij commissie Economie op 30 augustus 2019.
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11

Brief GS van 14 mei 2019 over Jaarverslag 2018 Four Freedoms door het jaar heen, met
bijlage - 19013267
Deze brief is op 7 juni 2019 door PS aan commissie Bestuur overgedragen.
Afdoeningsvoorstel: ter informatie.
Toezegging door de heer Van der Maas (GS): Ik zal het onderwijsveld en jongeren in het
algemeen uitdrukkelijk betrekken bij het organiseren van activiteiten in dit kader.
Conclusie: voldoende behandeld.

12

Statenvoorstel Eerste wijziging Gemeenschappelijke regeling RUD Zeeland - 19016137
Afdoeningsvoorstel: behandelen ter voorbereiding op besluitvorming door PS op 5 juli 2019
(oordeelsvormend).
Toezegging door gedeputeerde Van der Velde: De vraag zal worden beantwoord naar de
reden van de standpuntinname van de provincie in het bestuur van de RUD Zeeland ten
aanzien van de jaarstukken 2018 in relatie tot de hoogte van de reserve van de RUD van
maximaal vijf procent.
Conclusie: de commissie vindt het statenvoorstel voldoende onderbouwd voor behandeling
door Provinciale Staten op 5 juli 2019. Het voorstal kan als hamerstuk worden geagendeerd.

13

Concept-besluitenlijst van vergadering van 17 mei 2019
Afdoeningsvoorstel: besluitenlijst vaststellen
Conclusie: besluitenlijst vastgesteld.

14

Toezeggingenlijst

14.1

Brief GS van 29 mei 2019 over Afdoening toezegging nr. 55, 56 en 171 n.a.v.
Statenvoorstel toekomstige positionering onderzoeksfunctie in Zeeland, met bijlage 19015449
Afdoeningsvoorstel: commissietoezeggingen nr. 55 en 56 en PS-toezegging nr. 171 als
voldoende afgehandeld te beschouwen.

15

Volgende vergadering: vrijdag 6 september 2019, 9.00 uur
De commissieleden kunnen aangeven welke van de ter kennisneming /informatie
geagendeerde stukken zij de volgende commissievergadering willen bespreken.
Commissieleden geven aan met welke vraag of reden het stuk wordt teruggevraagd.
De commissie neemt kennis van de overige stukken.

16

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

Brief GS van 7 mei 2019 over uitwerking afspraken Vlaams Nederlandse regeringstop
inzake grensknelpunten - 19013244
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Afdoeningsvoorstel gewijzigd: op verzoek van de heren Bos (FVD) en Scheele (CDA)
behandelen in commissie Bestuur van 6 september 2019.

102

Brief GS van 28 mei 2019 over Jaarverslag N.V. Westerscheldetunnel 2018, met bijlage 19015443
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: afdoeningsvoorstel overgenomen.
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103

Brief voorzitter commissie bezwaar, beroep en klachten van de provincie Zeeland met
jaarverslag 2018 - 19015479
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Afdoeningsvoorstel gewijzigd: op verzoek van de heer Scheele (CDA) behandelen in
commissie Bestuur van 6 september 2019.
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