Agenda Commissie Economie
Datum

10-05-2019

Tijd

9:00 - 12:30

Locatie

Louise de Colignyzaal

Voorzitter

Dhr. Peter van Dijk

Registratienr

19010119

1

Opening en mededelingen

2

Beëdigen burger-commissieleden
Op 12 april 2019 was Niek Joosse (PvdA) verhinderd.
Vandaag wordt hij beëdigd als burger-commissielid.

3

Vaststellen agenda

4

Gelegenheid om in te spreken

5

Informatie uitwisseling

5.1

Mededelingen van gedeputeerden

5.2

Vragen over het nieuws van de dag

5.3

Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan

6

Presentatie over de Erfgoed Deal (informatie volgt) door Stichting Erfgoed Zeeland
Op verzoek van de heer Van de Berge (SGP); nadere vragen volgen.

7

Brief GS van 19 maart 2019 over Statenvoorstel Advies aan Commissariaat voor de Media
voor een nieuwe zendmachtiging voor Omroep Zeeland - 19007917
Afdoeningsvoorstel: behandelen
Voorstel: als hamerstuk naar PS van 7 juni 2019

8

Brief GS van 15 januari 2019 met Agenda 2022 Visserij Zuidwest Nederland - 19000785
Afdoeningsvoorstel: behandelen.
De brief was ter kennisneming geagendeerd in de commissie Economie van 8 februari 2019.
Ter behandeling teruggevraagd op verzoek van dhr. Oudeman (CDA).

9

Brief GS van 15 januari 2019 over het jaarboek Jouw Zeeland 2018-2019 - 19000957
Afdoeningsvoorstel: behandelen.
Deze brief was ter kennisneming geagendeerd in de commissie Economie van 8 februari 2019.
Ter behandeling teruggevraagd door de heer Van Hertum (PvdA).

10

Brief GS van 16 april 2019 over Q1 rapportages grote projecten en risicoparagraaf - 19011651
Afdoeningsvoorstel: behandelen van onderwerp Marinierskazerne
De oplegnotitie volgt nog.

11

Brief GS van 18 januari 2019 met Jaarplan en begroting 2019 N.V. Economische Impuls
Zeeland en begroting 2018 Investeringsfonds Zeeland - 19001331
Afdoeningsvoorstel: behandelen.
De brief was ter kennisneming geagendeerd in de commissie Economie van 8 februari 2019 en
ter behandeling teruggevraagd door dhr. Kok (SGP) en Van Hertum (PvdA).

12

Brief GS van 16 april 2019 over Voortgangsrapportage Campus Zeeland - 19011652
Afdoeningsvoorstel: bespreken.
Hierbij betrekken het bij agendapunt 12.1 toegevoegde stuk: "De slimme kracht van Zeeland".

12.1

De Slimme Kracht van Zeeland 2.0
Afdoeningsvoorstel: betrekken bij de behandeling van de voortgangsrapportage van Campus
Zeeland onder agendapunt 12

13

E-mail Bondenberaad Groot Goes van 18 februari 2019 met brief over betalen in het
taxiververvoer voor ouderen, met bijlage - 19005538
Afdoeningsvoorstel: behandelen op verzoek van de fracties CU en 50PLUS (stond ter
kennisneming op de agenda van PS van 1 maart 2019)

14

Brief CZ aan het Provinciebestuur m.b.t. Apotheken - 19004967
Afdoeningsvoorstel: behandelen op verzoek van de fracties CU en 50PLUS (stond ter
kennisneming op de agenda van PS van 1 maart 2019)

15

Toezeggingenlijst commissie Economie bijgewerkt - 19006211
Voorstel tot afvoeren van de toezeggingen uit de hieronder genoemde brieven.
Ook voorstel tot afvoeren van toezegging aan PS nr. 153: dit is afgedaan in het voorstel
veranderende werkwijzen PS, vastgesteld in PS van 28 maart 2019.

15.1

Brief GS van 26 februari 2019 met Jaarverslag 2018 en Werkplan 2019 ROVZ - 19005493
Afdoeningsvoorstel: behandelen.
Door toezending van dit stuk wordt toezegging aan PS nummer 156 deels afgedaan.
Er volgt nog een aanpassing aan de begroting, waarna de toezegging zal kunnen worden
afgevoerd.

15.2

Brief GS van 12 maart 2019 met afdoening diverse toezeggingen over de Westerschelde Ferry
B.V. - 19006673
Afdoeningsvoorstel:
Als afgedaan beschouwen: toezegging nr. 50 commissie Economie, toezegging 164 aan PS en
motie 57, en afvoeren.

15.3

Brief GS van 12 maart 2019 toezegging nr. 124 over pilot energie uit zeewier - 19006679
Afdoeningsvoorstel: toezegging aan PS nummer 124 als afgedaan beschouwen en afvoeren.
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15.4

Brief GS 12 maart 2019 toezegging 43 inzake rapportage toegankelijkheid bushaltes 19007878
Afdoeningsvoorstel: behandelen, toezegging 48 als afgedaan beschouwen en afvoeren (er
staat een verkeerd nummer in de GS-brief)

15.5

Brief GS van 15 maart 2019 toezegging nr. 53 inzake contouren Toekomstbeeld OV 2040 19007877
Afdoeningsvoorstel: behandelen
Voorstel: toezegging 53 als afgedaan beschouwen en afvoeren.

15.6

Brief GS van 26 februari 2019 strategisch plan verkeersveiligheid - 19005492
Afdoeningsvoorstel: behandelen.
Door toezending van dit stuk wordt toezegging aan PS nummer 156 deels
afgedaan. Er volgt nog een aanpassing aan de begroting, waarna de
toezegging zal kunnen worden afgevoerd.

15.7

Brief GS van 2 april 2019 afdoening diverse toezeggingen - 19009882
De oplegnotitie volgt nog.
Voor deze commissie afvoeren: aanbevelingen Rekenkamer nummer 7, 8 en 9.

16

Besluitenlijst (concept) commissie Economie 22 februari 2019
Afdoeningsvoorstel: vaststellen.
Wilt u eventuele op- of aanmerkingen vooraf melden bij de commissiegriffier via
am.lobik@zeeland.nl.?

17

Volgende vergadering: 14 juni 2019
Zijn er stukken die nu ter kennisneming zijn geagendeerd die ter behandeling worden
teruggevraagd voor de volgende vergadering?
Graag reden hiervoor en eventuele vragen doorgeven.

18

Sluiting

100

Ingekomen stukken ter kennisneming
Deze stukken kunnen ter behandeling worden gevraagd in de volgende commissievergadering.
Graag aangeven wat de vraag of aanleiding hiertoe is.
Als er een reden voor is kan het stuk ook direct in deze vergadering worden behandeld, mits
dit uiterlijk een dag tevoren is gemeld bij de commissiegriffier met opgave van redenen. Via
am.lobik@zeeland.nl.

101

E-mail Economic Board 18 februari 2019 met jaarverslag 2019 - 19005282
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

102

Brief van een burger van 8 maart 2019 met uitnodiging in kader van OV - 19007790
Afdoeningsvoorstel: ter informatie

103

Brief van een burger van 9 april 2019 betreffende vrachtverkeer N253 - 19011211
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104

Brief GS van 9 april 2019 over Stand van zaken gevolgen CAO-verhogingen bij IKS instellingen
- 19010561
Afdoeningsvoorstel: ter informatie
De oplegnotitie volgt nog.

105

E-mail burger van 15 april 2019 over Bewegwijzering naar, vanuit en in Zeeland - 19011927
Afdoeningsvoorstel: overdragen aan GS ter afdoening.

106

Brief GS van 16 april 2019 over Quick Scan variantenstudie N256 tussen Goes en Noord
Beveland, met bijlagen - 19011960
ter kennisneming
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