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Middelburg, 4 februari 2020
Geachte commissieleden,
Namens de voorzitter nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de commissie Economie op
vrijdag 14 februari in de Louise de Colignyzaal van het Statencomplex, Abdij 10 in Middelburg. De
vergadering begint om 9.00 uur.
Als bijlage bij deze brief treft u de agenda van de commissievergadering aan; de vergaderstukken
vindt u in het papierloos vergadersysteem iBabs.
In overleg met de Agendacommissie is bij ieder agendapunt aangegeven wat het te verwachten
tijdsbestek is van de behandeling ervan.
Wilt u vragen naar feitelijke informatie ('technische vragen') voorafgaand aan de vergadering
stellen via am.lobik@zeeland.nl ? Antwoorden op vragen over feitelijke informatie worden in iBabs
geplaatst. Uiteraard kunt u uw vragen naar feitelijke informatie ook stellen aan de behandelend
ambtenaar. De gegevens hiervoor vindt u in de oplegnotitie.
Over het stellen van vragen gelden de volgende afspraken:
 Niet-actuele vragen dienen gesteld te worden in de desbetreffende commissie; (‘vragen over
onderwerpen die niet op de agenda staan’);
 Vragen over actuele zaken (‘nieuws van de dag’) kunnen in elke commissie worden gesteld,
mits voor de vergadering gemeld bij de voorzitter. De voorzitter bekijkt dan op welke plaats in
de vergaderorde de vragen het best kunnen worden gesteld.
De stukken die ter kennisneming zijn geagendeerd kunnen op verzoek al in dezelfde
commissievergadering worden behandeld. U kunt uiterlijk op de maandag voor de vergadering bij
mij melden voor welke stuk(ken) u behandeling in de commissie wenst, en hierbij aangeven met
welke reden u de vergaderstuk(ken) ter behandeling vraagt. De daarna aangepaste agenda
ontvangt u uiterlijk de maandag voorafgaand aan de commissievergadering.
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Als behandeling hierop kan wachten kunnen ter kennisneming geagendeerde stukken ter
behandeling worden teruggevraagd in de commissievergadering hierop volgend.
Met vriendelijke groet,
Namens de voorzitter,
Annemieke Lobik
Commissiegriffier Economie

