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AGENDA 20003212

Punt
1

Omschrijving
Opening en mededelingen
Aanwezigheid gedeputeerden:
Gedeputeerde Pijpelink tot uiterlijk 09.30 uur
Gedeputeerde Van de Velde van 9.45 tot uiterlijk 11.00 uur
Gedeputeerde Van der Maas tot 12.00 uur

2

Vaststellen agenda
Voorstel m.b.t. de agenda:
Gedeputeerde Pijpelink wordt om 9.30 uur verwacht in de commissie Ruimte.
Daarom stellen wij voor om al haar agendapunten nu eerst te behandelen:
- mededelingen van gedeputeerde Pijpelink
- vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan m.b.t. portefeuille Pijpelink
- vragen over het nieuws van de dag m.b.t. portefeuille Pijpelink
- de agendapunten m.b.t. portefeuille Pijpelink
Daarna vervolgen we de agenda met Informatie uitwisseling van de andere gedeputeerden.

3

Informatie uitwisseling gedeputeerde Pijpelink
Tijdsplanning: 15 minuten
Zie agendapunt 2:
- Mededelingen van gedeputeerde Pijpelink
- Eventuele vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan portefeuille Pijpelink
- Vragen over het nieuws van de dag portefeuille Pijpelink

4

Gelegenheid om in te spreken
Maximaal 30 minuten inspreekgelegenheid/per inspreker maximaal 5 minuten.
De commissie stelt alleen verduidelijkende vragen aan de inspreker. Geen onderlinge
commissiediscussie bij dit punt.

5

Brief GS van 10 december 2019 (met bijlages) inzake Realisatie Uitvoeringsprogramma
cultuur 2019 - 19434966
Tijdsplanning: 20 minuten
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren).
Deze brief was ter kennisneming geagendeerd voor de commissie Economie van 17 januari
2020 en ter behandeling gevraagd door de heer Van de Berge (SGP).

Punt

Omschrijving
De vraag die is ingediend:
In de laatste begrotingsvergadering heeft gedeputeerde Pijpelink een toezegging gedaan m.b.t.
het Zeeland Nazomer Festival .
De SGP-fractie wil graag weten wat GS daarna voor acties heeft gedaan om de toezegging in te
vullen?
(N.B. dit betreft toezegging aan PS nr 20 uit de PS-vergadering van 15 november 2019)

6

Brief GS van 14 januari 2020 met afdoening motie nr. 66 m.b.t. Beeldbepalende
kerkgebouwen - 20000572
Tijdsplanning: 10 minuten
Afdoeningsvoorstel: behandelen. Is de commissie van mening dat de motie hiermee is
afgedaan en afgevoerd kan worden?

7

Informatie uitwisseling (gedeputeerden Van de Velde, Van der Maas en De Bat)
Tijdsplanning voor het hele agendapunt: 30 minuten

7.1

Mededelingen gedeputeerden

7.2

Vragen over het nieuws van de dag
Deze vragen hoeven niet van tevoren te worden aangemeld.
Ongeacht het onderwerp kunnen deze vragen in iedere commissievergadering worden gesteld

7.3

Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan
Deze vragen dienen uiterlijk de dag voor de vergadering voor 9.30 uur te worden aangemeld
bij de commissiegriffier via am.lobik@zeeland.nl.
De vraag moet een onderwerp betreffen dat aan de commissie Economie is toebedeeld

8

Statenvoorstel Eindafrekening en afsluiting projecten N62 Sloeweg en N62 Tractaatweg 20002724
Tijdsplanning: 15 minuten
Afdoeningsvoorstel: behandelen

9

Marinierskazerne Vlissingen, diverse brieven
Tijdsplanning: 45 minuten
Afdoeningsvoorstel: behandelen (onder voorbehoud van een besluit hiertoe in de PSvergadering van 7 februari 2020).
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Toezeggingenlijst Economie 14 februari 2020 - 20003733
Tijdsplanning: 5 minuten

Punt

Omschrijving
Afdoeningsvoorstel: behandelen. Zijn er vragen of opmerkingen over de openstaande
toezeggingen of moties?

11

Besluitenlijst commissie Economie van 17 januari 2020 - 20001921
Afdoeningsvoorstel: concept besluitenlijst vaststellen.
Wilt u eventuele op- of aanmerkingen vooraf melden bij de commissiegriffier via
am.lobik@zeeland.nl. ?

12

Volgende vergadering: 30 maart 2020
Tijdsplanning: 5 minuten
Afdoeningsvoorstel: behandelen.
Zijn er stukken die nu ter kennisneming zijn geagendeerd die u in de volgende vergadering wilt
behandelen?
De commissie neemt kennis van de overige stukken.
Op verzoek van een commissielid kan een ter kennisneming geagendeerd stuk al in deze
vergadering behandeld worden.
De voorzitter beoordeelt de reden van dit verzoek en of het ingewilligd wordt.

13

Sluiting

100

Ingekomen stukken ter kennisneming

101

Brief GS van 14 januari 2020 over Jaarboek Jouw Zeeland 2019-2020 - 20000571

102

Brief GS over voortgang Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0 - 20003638

103

Brief GS van 28 januari 2020 (met bijlagen) over Jaarverslag 2019 en Werkplan 2020 ROVZ –
20002096

104

Brief GS van 4 februari 2020 over Tidal Technology Center
Deze brief ligt vertrouwelijk ter inzage bij de statengriffie voor de statenleden en
commissieleden Economie

