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Omschrijving

1

Opening en mededelingen van de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering en noemt de verhinderingen en de eventuele
vervanging.

2

Vaststellen agenda
De voorzitter doet het ordevoorstel om aan de gewijzigde agenda de brief van
Rekenkamer Zeeland over voorbereiding onderzoeksprogramma 2021 van de
Rekenkamer ter kennisneming aan de agenda toe te voegen.
Conclusie: de agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.

3

Informatie-uitwisseling, d.w.z.:

3.1

Vast terugkerend agendapunt: IPO
Toelichting van de heer Van ’t Westeinde (Zeeuws lid AV IPO) aan de hand van het
conceptverslag van het AV IPO en de nieuwsbrief IPO.
Vraag van de heer Verburg (CU) aan de heer De Bat (GS) over herstelplan regionale
economie, opgesteld door het IPO.
Mededeling van de heer Van der Maas (GS) inzake vraag van het rijk aan provincies
om ten behoeve van de Tweede Kamerverkiezingen de provinciehuizen beschikbaar te
stellen, alsmede provinciaal personeel voor de bemensing. Deze vraag wordt
ondersteund door het IPO. Provincies staan positief tegenover dit verzoek.
Mededeling van de heer Van der Maas (GS) inzake aanbod aan Kabinet vanuit
provincies ten behoeve van de kabinetsformatie. Doel is via interbestuurlijke
samenwerking als één overheid stevige en concrete afspraken te maken en al een
aantal concrete resultaten al aan de voorkant te benoemen.

Toezegging van de heer Van der Maas (GS): Het aanbod van de provincies ten
behoeve van de kabinetsformatie wordt nader uitgewerkt, waarover de staten
nader worden geïnformeerd en zo nodig bij de standpuntbepaling betrokken.
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3.2

Mededelingen van gedeputeerden
Mededeling van mevrouw Pijpelink (GS) met terugkoppeling uit op 28 oktober 2020
gehouden Scheldemondraad. In overleg met de delegatie uit Provinciale Staten is
afgesproken de werkzaamheden van de Scheldemondraad breder uit te dragen en
overige statenleden meer te betrekken.
Mededeling van mevrouw Pijpelink (GS) over vertraging in voorstel herpositionering
Planbureau / data-alliantie vanwege benodigde zorgvuldigheid in de uitwerking van dit
complexe dossier.
Mededeling van de heer Van der Maas (GS) over herstelwerkzaamheden Sloebrug
Vlissingen. Door combineren van herstelwerkzaamheden met het naar voren halen van
gepland asfaltonderhoud is de hinder nu enkele weken langer, maar in totaliteit korter.

3.3

Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
Vragen van de heer Temmink (GL) over (financiering van) jeugdzorg.
Vragen van de heer Walravens (FVD) over overwegingen van de directie van de NV
Westerscheldetunnel om wel of niet te opteren voor tolvrije zaterdagen tijdens de
Coronacrisis.
Vragen van de heer Willemse (50PLUS) over afwijzing subsidieaanvraag voor
herstelplan molen “de Hoop” in Sint Laurens.

3.4

Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda
staan
Conclusie: er zijn geen vragen gesteld.

4

Gelegenheid om in te spreken
Conclusie: hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

5

Brief GS van 15 september 2020 over Visie op ondermijning - 20027985
Deze brief was ter kennisneming geagendeerd in de commissie Bestuur op 16 oktober
2020 en is teruggevraagd door de heer Van Hertum en mevrouw Van der Vliet-Hart
(PvdA).
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
Toezegging van de heer Polman (CvdK): ik zal de Staten (via begroting en jaarverslag)
informeren over de voortgang van de RIEC Taskforce op het gebied van de
samenwerking ten behoeve van de bestrijding van criminaliteit en ondermijning, mede
in relatie tot de aangenomen motie ‘ondermijning’ over de provinciale rol in de
samenwerking voor de prioritaire aanpak van zeehavens.
Conclusie: de brief is voldoende behandeld.

6

Brief Rekenkamer van 21 oktober 2020 over rekenkamerrapport over risico's bij
samenwerking (incl. rapport) - 20032706
Afdoeningsvoorstel: behandelen (evalueren en controleren)
Toelichting op het onderzoek door bestuurslid van de Rekenkamer Zeeland, mevrouw
Groenendijk- Vos en de onderzoeker.
Conclusie: de commissie heeft de brief met Rekenkamerrapport over risico’s bij
samenwerking voldoende behandeld. De commissie adviseert de redactie van het
dictum onder 2 aan te passen, zodat de bevoegdheden juist worden verwoord.
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7

Statenvoorstel Leges BRIKS taken – 20035431
Afdoeningsvoorstel: behandelen ter voorbereiding op Statenvergadering van 18
december 2020 (kaderstellen)
Conclusie: Dit statenvoorstel is voldoende onderbouwd voor behandeling door
Provinciale Staten. Het voorstel kan als hamerstuk worden geagendeerd.

8

Statenvoorstel 3e ronde budgetbewaking 2020 (slotwijziging) - 20036508
Afdoeningsvoorstel: behandelen ter voorbereiding op Statenvergadering van 18
december 2020 (controleren/kaderstellen)
Conclusie: Dit statenvoorstel is voldoende onderbouwd voor behandeling door
Provinciale Staten. Het voorstel kan als hamerstuk worden geagendeerd.

9

Brief GS van 10 november 2020 over voortgangsrapportages grote projecten
over augustus, september en oktober 2020 en risicoparagraaf – 20034226
In deze commissie worden de rapportages Thermphos en Risicoparagraaf behandeld.
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren/controleren)
Conclusie: de brief is voor wat betreft de onderwerpen van deze commissie, voldoende
behandeld.

10

Brief WISE Nederland van 16 september 2020 met Verzoek mee te praten over
toekomst Kerncentrale Borssele en PZEM - 20028790
Deze brief was ter kennisneming geagendeerd in de commissie Bestuur op 16 oktober
2020 en is teruggevraagd door de heer Temmink (GL).
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
Conclusie: de commissie vindt in meerderheid onderzoek naar sluiting van de
kernenergiecentrale in Borssele niet nodig. De brief is voor dit moment voldoende
behandeld.

11

Concept besluitenlijst van vergadering van 16 oktober 2020 - 20033111
Afdoeningsvoorstel: besluitenlijst vaststellen
Conclusie: de besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

12

Toezeggingenlijst – 20037311
Hierbij betrekken: brief onder agendapunt 12.1.
Afdoeningsvoorstel: informeren en instemmen met advies commissietoezegging nr. 16
als voldoende afgehandeld te beschouwen en af te voeren.
Conclusie: commissietoezegging nr. 16 is voldoende afgehandeld en wordt van de lijst
afgevoerd.

12.1.N

Brief GS van 3 november 2020 over afdoening toezegging nr. 16 inzake Plan van
Aanpak verkenning samenwerking RUD-GGD-VRZ - 20034157
Afdoeningsvoorstel: informeren
Conclusie: voldoende behandeld, commissietoezegging nr. 16 kan worden afgevoerd.

12.1.N1

Nieuwsbrief Bureau Berenschot - Verkenning samenwerking GGD, RUD, VRZ nr. 1 - 20034792
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
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Conclusie: afdoeningsvoorstel overgenomen.

13

Volgende vergadering: vrijdag 22 januari 2021, 9.00 uur
Conclusie: de heer Temmink (GL) verzoekt de agendapunten 103, 104 en 105 de
volgende vergadering ter behandeling te agenderen. De commissie neemt kennis van
de overige stukken.

14

Sluiting
De voorzitter sluit om 12.35 uur de vergadering.

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

Nieuwsbrief nummer 13 Overleg Zeeuwse Overheden - 20031720
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: afdoeningsvoorstel overgenomen.

102

Brief CvdK van 28 oktober 2020 over webinar Veiligheidsregio Zeeland 20033011
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: afdoeningsvoorstel overgenomen.

103

Brief GS van 3 november 2020 over eindrapport studiegroep IFV 'Als één
overheid slagvaardig de toekomst tegemoet'- 20034156
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Gewijzigd afdoeningsvoorstel: op verzoek van de heer Temmink (GL) behandelen op
22 januari 2021.
Conclusie: afdoeningsvoorstel overgenomen.

104

Brief VZG van 9 november 2020 over module attenderingen van het Regionaal
Informatiesysteem voor de gemeenschappelijke regelingen Zeeland - 20035278
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Gewijzigd afdoeningsvoorstel: op verzoek van de heer Temmink (GL) behandelen op
22 januari 2021.
Conclusie: afdoeningsvoorstel overgenomen.

105

Brief GS van 10 november 2020 over Samenwerking NV Westerscheldetunnel en
Westerschelde Ferry BV - 20034224
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Gewijzigd afdoeningsvoorstel: op verzoek van de heer Temmink (GL) behandelen op
22 januari 2021.
Conclusie: afdoeningsvoorstel overgenomen.

106

Brief GS van 10 november 2020 inzake Slotverklaring Vlaams-Nederlandse Top 20034241
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: afdoeningsvoorstel overgenomen.
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107

Verslag (concept) Auditcommissie van 30 oktober 2020 - 20037294
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: afdoeningsvoorstel overgenomen.

108.N

Brief Rekenkamer Zeeland van 1 december 2020 over voorbereiding
onderzoeksprogramma 2021 Rekenkamer Zeeland - 20037679
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: afdoeningsvoorstel overgenomen.

