Agenda Commissie Bestuur
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Omschrijving

22-01-2021
9:30 - 13:00 uur
Digitaal: GoToMeeting
C.L.M. van den Berge
Agenda
De tijdsindeling is als volgt:
09:30 -- 11:30 uur: eerste deel vergadering
11.30 -- 11.45 uur: pauze
11:45 -- 13:00 uur: tweede deel vergadering
ZD 5089

1

Opening en mededelingen van de voorzitter
Agendapunten gedeputeerde De Bat: 5
Agendapunten gedeputeerde Pijpelink: 6 en 7
Agendapunten commissaris van de Koning Polman: 6 en 7
Agendapunten gedeputeerde Van der Velde: 9
Agendapunten gedeputeerde Van der Maas: 3.1, 10, 11, 12

2

Vaststellen agenda
Afdoeningsvoorstel: vaststellen

3

Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
Tijdsplanning voor het gehele agendapunt: 30 minuten

3.1

Vast terugkerend agendapunt: IPO
Afdoeningsvoorstel: informeren

3.2

Mededelingen van gedeputeerden
Afdoeningsvoorstel: informeren

3.3

Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
Vragen over actuele onderwerpen kunnen ongeacht het onderwerp in elke commissie
gesteld worden, mits vooraf gemeld bij de voorzitter.
De voorzitter bekijkt dan op welke plaats in de vergaderorde de vragen het best kunnen
worden gesteld.
Afdoeningsvoorstel: informeren

3.4

Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda
staan
Deze vragen vóór 20 januari aanstaande om 9.30 uur aanmelden bij de
commissiegriffier, me.trimpe@zeeland.nl
Afdoeningsvoorstel: informeren

4

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

5

Statenvoorstel Aandeelhoudersstrategie North Sea Port - 20040799
Tijdsplanning: 60 minuten
Afdoeningsvoorstel: behandelen ter voorbereiding op statenvergadering van 5 februari
2021 (kaderstellen)
Vragen dienen vóór 19 januari 2021, 9.00 uur, in het bezit te zijn van de
commissiegriffier, me.trimpe@zeeland.nl.
De vragen worden schriftelijk vooraf, dan wel mondeling in de vergadering beantwoord.

6

Brief GS van 1 december 2020 over Grensoverschrijdende samenwerking
Vlaanderen - 20038523
Tijdsplanning: 15 minuten
Deze brief is op 18 december 2020 door PS overgedragen aan Commissie Bestuur.
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)

7

Brief GS van 1 december 2020 over Grensvisie Euregio Scheldemond - 20038553
Tijdsplanning: 15 minuten
Deze brief is op 18 december 2020 door PS overgedragen aan Commissie Bestuur.
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)

8

PAUZE

9

Brief GS van 1 december 2020 over Voortgangsrapportage Wind in de zeilen –
20037707
Tijdsplanning: 45 minuten vanwege de eerste keer bespreken van deze
voortgangsrapportage in de commissie
Deze brief is op 18 december 2020 door PS overgedragen aan Commissie Bestuur
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)

10

Brief VZG van 9 november 2020 over module attenderingen van het Regionaal
Informatiesysteem voor de gemeenschappelijke regelingen Zeeland - 20035278
Tijdsplanning: 10 minuten
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
Deze brief was ter kennisneming geagendeerd in de commissie Bestuur op 4
december 2020 en is ter behandeling teruggevraagd door het lid Temmink (GL)

11

Brief GS van 10 november 2020 over Samenwerking NV Westerscheldetunnel en
Westerschelde Ferry BV - 20034224
Tijdsplanning: 10 minuten
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
Deze brief was ter kennisneming geagendeerd in de commissie Bestuur op 4
december 2020 en is ter behandeling teruggevraagd door het lid Temmink (GL)

12

Brief GS van 3 november 2020 over eindrapport studiegroep IFV 'Als één
overheid slagvaardig de toekomst tegemoet'- 20034156

Tijdsplanning: 10 minuten
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
Deze brief was ter kennisneming geagendeerd in de commissie Bestuur op 4
december 2020 en is ter behandeling teruggevraagd door het lid Temmink (GL)
13

Concept besluitenlijst van vergadering van 4 december 2020 - 20040163
Afdoeningsvoorstel: vaststellen
Wilt u eventuele op- of aanmerkingen uiterlijk 19 januari 2021, 9.00 uur melden bij de
commissiegriffier, me.trimpe@zeeland.nl.

14

Toezeggingenlijst
Tijdsplanning: 10 minuten
Hierbij betrekken: brief onder agendapunt 14.1.
Afdoeningsvoorstel: informeren en instemmen met advies Commissietoezegging nr. 22
als afgehandeld te beschouwen en af te voeren.
De overige nummers blijven staan.

14.1

Brief GS van 15 december 2020 met afdoening commissietoezegging nr. 22
inzake IPO-reactie brief BZK - 20040796
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

15

Volgende vergadering: vrijdag 5 maart 2021, 9.00 uur
De commissieleden kunnen aangeven welke van de ter kennisneming /informatie
geagendeerde stukken zij de volgende commissievergadering willen bespreken.
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 8 december 2020 met Beleidsplan NV Westerscheldetunnel (WST)
2021 - 20039757
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

102

Circulaire Ministerie BZK van 21 oktober 2020 met wijziging van de bezoldiging
en toelagen voor politieke ambtsdragers van provincies - 20040273
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

103

Brief GS van 15 december 2020 over Financieel toezicht gemeenten 2021 20040807
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

104

Brief GS van 17 december 2020 over Rapportages Bestuurlijke Werkgroep BerxDonner - 20041327
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

105

Brief GS van 18 december 2020 over Informatiesessie ontwikkelingen bij de
Kerncentrale Doel - 20041422
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

106

Brief GS van 5 januari 2021 over Ondernemingsplan PZEM NV 2021
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

107

E-mail CvdK van 8 januari 2021 met jaarverslag 2020
https://voor.zeeland.nl/jaarverslag-cvdk-2020.
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

108

Rapport TNO over Systeemanalyse Zeehavens
Afdoeningsvoorstel: ter informatie

