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Commissie BFW
nr COM Bestuurder

datum
onderwerp
vergadering
5-10-2012 N.a.v. Begroting 2013: ik zeg u toe geen geld uit te geven voor de
programma's waar nog geen (nieuwe) beleidsnota is vastgesteld.

actie
door
BLD

voortgang

afgehandeld

PoHo

71 BFW

Van Beveren

90 BFW

Van Beveren

95 BFW

Van Beveren

22-2-2013 N.a.v. brief over onderhandelingsakkoord IPO: Wanneer duidelijk is of
de maximering van het BTW-compensatiefonds negatieve gevolgen
heeft, zal ik de Staten hierover informeren.

98 BFW

Van Heukelom

24-5-2013 N.a.v. informatie-uitwisseling: ik zeg u toe u schriftelijk te informeren
P&O
over de onderbouwing van de hoogte van de NAR, waarbij duidelijk is
hoe het bedrag is samengesteld uit loon, maanden, aantal deelnemers,
verschuldigde loonbelasting (groen wil) en de verschuldigde fiscale boete.

101 BFW

Van Beveren

24-5-2013 N.a.v. jaarstukken 2012: In de volgende jaarrekening zal ik doelstellingen FIN
en realisaties van deelnemingen van de provincie concreter maken.

Opnemen in Jaarstukken 2013.
1-7-2013: dit wordt ook in de begroting 2014 meegenomen.
De doelstellingen en realisatie van deelnemingen zullen bij de jaarrekening 2013 plaatsvinden.
Inmiddels is ook in Programmabegroting 2014 een eerste aanzet opgenomen.

financiën en IBT

114 BFW

Van Beveren

4-10-2013 n.a.v. begroting 2014: ik zal via het verslag aangeven of de verwerking
van de meicirculaire in de begroting van 2015 e.v. haalbaar is.

FIN

Inzet van het college is om in 2014 de Programmabegroting 2015 en de Najaarsnota 2014
gelijktijdig aan te leveren. De meicirculaire wordt hierin verwerkt.

financiën en IBT

115 BFW

Schönknecht

COM

Tijdig voor behandeling in PS van 15 november

communicatie

116 BFW

Van Beveren

4-10-2013 n.a.v. begroting 2014 (gedaan door Van Beveren): ik zal de vraag
beantwoorden of de digitale informatievoorziening van de provincie via
de website kan worden verbeterd c.q. eenvoudiger bereikbaar worden
gemaakt.
4-10-2013 n.a.v. begroting 2014: ik zal via het verslag beantwoorden of het mogelijk
is kosten te besparen door vaartuigen samen met het waterschap te
gebruiken.

117 BFW

Van Beveren

30-11-2012 n.a.v. brief gemeenten Zws-Vlaanderen over krimp en financiën: ik zal
nagaan en u informeren over de projecten rondom
bevolkingsontwikkeling / krimp die nog in de zgn. 'boeggolf' zitten.

21-1-2013: Het betreft de volgende beleidsplannen: Integraal Omgevingsplan, Economische
Agenda en nota Leefbaarheid en bevolkingsontwikkeling.
Op deze plannen is nog geen geld uitgegeven.
10-4-2013: dit geldt nu nog alleen voor de nota Leefbaarheid. De overige nota's zijn inmiddels
vastgesteld.
1-7-2013: De vervanger van de nota leefbaarheid, Beleidsnota Sociaal-maatschappelijk beleid
zal worden vastgesteld in PS op 1 november 2013.
23-1-2014: nota Vitaal Zeeland zal naar verwachting op 25 april 2014 PS worden voorgelegd.

financiën en IBT

ONTW Planning is dat deze toezegging op 11 februari aan PS wordt voorgelegd.

financiën en IBT

FIN

financiën en IBT

De effecten van maximering van het BCF-plafond zijn pas op termijn zichtbaar ( BCF afrekening
over jaarrekening 2014 volgt ca juni 2015 en wordt dan of in de meicirculaire of in de
septembercirculaire 2015 verwerkt)

P&O

beheer Antwoord 28-1-2014 in GS, wordt geagendeerd voor BFW in februari.
en
Voorstel: afvoeren
onder
houd
4-10-2013 n.a.v. begroting 2014: ik zal bewerkstelligen dat de jaarschijven van de
Beleid Antwoord 28-1-2014 in GS, wordt geagendeerd voor BFW in februari.
beleidsprogramma's eerder bekend zijn, zodat ze in de begroting kunnen
Voorstel: afvoeren
worden verwerkt.
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118 BFW

Van Beveren

125 BFW

Van Heukelom

133 BFW

Van Heukelom

134 BFW

De Reu

135 BFW

De Reu

136 BFW

De Reu

PS-Toezeggingen
nr COM Bestuurder
41. BFW

Van Heukelom

67. BFW

Schönknecht

68. BFW

Schönknecht

4-10-2013 n.a.v. aandeelhoudersstrategie DELTA NV: ik zal PS periodiek informeren FIN
over de voortgang van de aandeelhouderscommissie DELTA NV met
betrekking tot het onderzoek naar de strategische opties van DELTA NV
dat deze aandeelhouderscommissie begeleidt.
8-11-2013 N.a.v. Najaarsnota: ik zal u het programma cultuuromslag voor de
organisatie toezenden.
29-11-2013 N.a.v. brief over bestuurlijke organisatie: ik zal de notitie niet zonder
tussenkomst van de staten vaststellen.
17-1-2014 N.a.v. brief over samenwerking SCOOP-ZB: ik zal de conceptbrief die op
20 juni 2011 in een bestuurlijk overleg met SCOOP en ZB aan de orde is
geweest voor PS op 31-01-2014 toezenden.

P&O

het definitieve programma wordt rond het kerstrecens vastgesteld en volgt z.s.m. erna.

CST

z.s.m.

M&S

voor PS-vergadering 31-01-2014. Via mail op 27-1 afhandeling gemeld en in SIS geplaatst.
Voorstel: afvoeren.

17-1-2014 N.a.v. brief over samenwerking SCOOP-ZB: Het statenvoorstel met een
M&S
totaalpakket rond de samenwerking en frictiekosten van de ZB en Scoop
zal uiterlijk op 1 mei 2014 gereed zijn t.b.v. behandeling in commissie en
aansluitend in PS op 4 juli 2014.
17-1-2014 N.a.v. brief over samenwerking SCOOP-ZB: ik zal in het statenvoorstel
M&S
met totaalpakket SCOOP-ZB ingaan op kosten en gevolgen van de fusie
van ZB en SCOOP, de gestelde (financiële en andere) randvoorwaarden
en tevens op de noodzaak en wenselijkheid van deze fusie. Tevens wordt
in het voorstel aangegeven of het voorstel tot fusie te komen al dan niet
uit de instellingen komt.

datum
onderwerp
vergadering
11-11-2011 n.a.v. statenvoorstel Najaarsnota bij programmabegroting 2012 (FEZ026): Voordat de mei-circulaire in 2012 verschijnt zal ik de staten
informeren via een Uitvoeringsagenda over de uitvoering van het op te
stellen Masterplan Voorzieningen Zeeland, zoals dat al voor ZeeuwsVlaanderen is opgesteld.

Deze toezegging is identiek aan PS-toezegging 146.
Voorstel: deze toezegging afvoeren.

actie
door
M&S

21-2-2014 financiën en IBT

P&O

21-2-2014

Uiterlijk 1 mei 2014 gereed.

Uiterlijk 1 mei 2014 gereed.

voortgang
Voortgangsinformatie in brief GS 10-04-2012, in BFW 27-04-2012.
We zijn voornemens om een regionale uitvoeringsagenda Leefbaarheid,
Bevolkingsontwikkeling & Jeugd (LBJ) op te stellen. De insteek daarbij is om te kijken naar het
voorzieningenniveau op regionale schaal en niet voor heel Zeeland tegelijk. Vraag is of dit
overal een Masterplan dient te zijn of dat er op andere wijze gewerkt moet worden aan een
toekomstbestendig voorzieningenniveau. Medio oktober 2012 is bekend hoe de
uitvoeringsagenda eruit ziet.

20-4-2012 N.a.v. Brief van de fracties van SP, D66, Partij voor Zeeland en GroenLinks COM
van 6 april 2012 met verzoek om interpellatiedebat over de 57+
regeling:Ik zeg u toe dat ik gedeputeerde Heijning (portefeuille
communicatie) zal vragen de staten een voorstel te zenden over de
communicatie naar de staten wanneer het zaken betreft die nog in een
vertrouwelijk stadium zijn.
20-4-2012 N.a.v. brief van de fracties van SP, D66, Partij voor Zeeland en Groenlinks COM
van 6 april 2012 met verzoek om interpellatiedebat over de 57+ regeling:
Ik zeg u toe over dit voorstel met de staten in discussie te zullen gaan, en
over de grenzen van communicatie
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101 BFW

Van Beveren

21-12-2012 N.a.v. statenvoorstel invulling ombuiging gesubs. Instellingen (FEZ-078): WBN
Wanneer er extra natuurgelden binnenkomen, zullen GS bezien of die
extra middelen ingezet kunnen worden voor getroffen instellingen zoals
bijv. Terra Maris.
21-12-2012 N.a.v. statenvoorstel Provinciaal Cultuurbeleid (SBO-054): 1. Ik zeg u toe M&S
jaarlijks aan het eind van een kalenderjaar een voortgangsrapportage toe
te zenden over de uitvoering van de cultuurnota.

Afhandeling 28-1-2014 in GS

financiën en IBT

102 BFW

De Reu

Toezegging wordt vanaf 2014 opgenomen in de jaarlijkse Uitvoeringsprogramma’s cultuur
2013-2015.

cultuur

105 BFW

De Reu

21-12-2012 N.a.v. statenvoorstel Provinciaal Cultuurbeleid (SBO-054): Ik zal de staten M&S Verslaglegging via cie BFW
via de commissie BFW regelmatig informeren over de voortgang van de
nieuw te vormen organisatie voor beeldende kunst en vormgeving in
Zeeland.
31-5-2013 N.a.v. statenvoorstel Jaarstukken 2012: het college zal in de volgende
Financi In jaarrekening 2013, wordt verwacht medio april 2014. De doelstellingen en realisatie van
jaarrekening herijkte doelstellingen voor de zgn. deelnemingen opnemen. ën
deelnemingen zullen bij de jaarrekening 2013 plaatsvinden. Inmiddels is ook in
Programmabegroting 2014 een eerste aanzet opgenomen.
1-11-2013 N.a.v. aandeelhoudersstragegie DELTA NV: Ik zeg u toe u regelmatig en
FIN
Periodiek totdat het onderzoek is afgerond.
periodiek te informeren over de voortgang van het onderzoek naar de
strategie van DELTA NV.
1-11-2013 N.a.v. aandeelhoudersstragegie DELTA NV: Ik zal er bij DELTA NV op
FIN
5-2-2014: nog geen uitspraak gedaan.
aandringen dat ruim voor de uitspraak van het Europese Hof over de
splitsingswet het vervolgonderzoek over de strategie gereed is.    

cultuur

127 BFW

Van Beveren

146 BFW

Van Beveren

147 BFW

Van Beveren

148 BFW

Van Beveren

1-11-2013 N.a.v. aandeelhoudersstragegie DELTA NV: Ik zal bij elk scenario de
gevolgen voor de werkgelegenheid in beeld brengen.

149 BFW

Van Beveren

1-11-2013 N.a.v. Attero NV/DELTA NV: Ik zal direct na het uitbrengen van het
FIN
'binding bid' de staten informeren met een heldere business case van de
nieuw te vormen onderneming. Per (sub)onderdeel van de wensen en
bedenkingen wordt aangeven wat de overwegingen er zijn geweest en
tot welke besluiten deze hebben geleid.

Afgehandeld met brief GS van 14-1-2014, voor BFW 21-2.
Voorstel: afvoeren

21-2-2014 financiën en IBT

150 BFW

Van Beveren

Afgehandeld met brief GS van 14-1-2014, voor BFW 21-2.
Voorstel: afvoeren

21-2-2014 financiën en IBT

151 BFW

Van Beveren

1-11-2013 N.a.v. Attero NV/DELTA NV: Ik zal ervoor zorgen dat – wanneer de
FIN
overname er komt – de gereguleerde activiteiten van DELTA NV
maximaal worden beschermd.
1-11-2013 N.a.v. Tarievenbeleid Westerscheldetunnel: ik zal de vandaag ingediende FIN
amendementen en moties bespreken met de directie van de NV
Westerscheldetunnel, en in de tweede helft van 2014 komen met een
moderne aandeelhoudersstrategie voor de NV Westerscheldetunnel waar
de inhoud van de amendementen en moties in terugkomt.

152 BFW

Van Heukelom

154 BFW

Van Beveren

FIN

1-11-2013 N.a.v. vragensessie: ik zal de komende periode via de vergadering van de M&S
commissie BFW de staten informeren over de voortgang van de transitie
jeugdzorg.
15-11-2013 N.a.v. statenvoorstel programmabegroting 2014, inclusief
FIN
meerjarenraming (SERV-109): GS zullen PS in een vroegtijdig stadium
betrekken bij de bezuinigingsmogelijkheden m.b.t. uitvoering van de
provinciale kerntaken. De keuzemogelijkheden worden vervat in een
overzicht.

financiën en IBT

financiën en IBT

financiën en IBT

financiën en IBT

Najaar 2014.
5-2-2014: in de AvA van de Westerscheldetunnel zijn de moties en amendementen onder de
aandacht gebracht. In de 2e helft van 2014 zal de aandeelhoudersstrategie aan PS worden
voorgelegd.

financiën en IBT

Jeugdzorg

Antwoord 4-2-2014 in GS, voorstel wordt 7 februari aan PS toegezonden.
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156 BFW

Van Heukelom

159 BFW

Van Heukelom

160 BFW

Van Beveren

Moties
nr COM

Bestuurder

18 BFW

De Reu

41 BFW

Van Beveren

15-11-2013 N.a.v. statenvoorstel programmabegroting 2014, inclusief
meerjarenraming (SERV-109): 1. Ik kom terug op de effectiviteit van de
nieuwe organisatie, na de reorganisatie en in het licht van de doelen uit
het rapport Calon.
15-11-2013 N.a.v. statenvoorstel programmabegroting 2014, inclusief
meerjarenraming (SERV-109): Ik zal aan de voorzitter van de Four
Freedoms Awards meegeven aandacht te hebben voor de
laagdrempeligheid van het evenement

P&O

CDIKAB

23-1-2014:bij de voorzitter van de Roosevelt Stichting is aandacht gevraagd voor het
laagdrempeliger maken van de Four Freedoms Awards. Dit is vervolgens door de voorzitter
besproken in de bestuursvergadering van de stichting. Het bestuur onderzoekt de mogelijkheid
om bij de uitreiking in 2014 een burgerdelegatie uit te nodigen.

15-11-2013 N.a.v. statenvoorstel programmabegroting 2014, inclusief
meerjarenraming (SERV-109): GS zullen geen uitgaven doen t.a.v.
frictiekosten vóórdat aan PS een voorstel met onderbouwing is
voorgelegd. De frictiekosten zullen wel worden geraamd.

FIN

Afgehandeld met brief GS, geagendeerd voor cie BFW.
Voorstel: afvoeren

Datum
Onderwerp
Actie
vergadering
door
3-2-2012 Evertz (PvdA) over onafhankelijkheid Omroep Zeeland (motie niet
M&S
behorend bij een agendapunt): PS dragen GS op om actief uit te dragen
dat Omroep Zeeland de redactionele en programmatische zelfstandigheid
en het eigen net dient te behouden; om maximaal inzet te plegen bij het
Rijk om deze doelstellingen te bereiken.
1-11-2013 Harpe (GL) over vrijwaren publiek belang van commerciële risico's, en
structurele samenwerking energiesector, waarin GS worden verzocht te
waarborgen dat activiteiten van publiek belang worden gevrijwaard van
risico's vanuit de commersiële activiteiten, in te zetten op structurele
samenwerking en PS regelmatig te informeren

FIN

Voortgang

21-2-2014

Afgehandeld

PoHo

Punt is ingebracht in IPO ad hoc commissie regionale omroepen 24 januari 2013 en wordt ter
bepaling van een gezamenlijk standpunt provincies richting Rijk behandeld in IPO bestuur 31
januari 2013

cultuur

Motie wordt betrokken bij toezegging 118 comm.BFW waarin toegezegd is dat PS periodiek zal
worden geïnformeerd over de voortgang van de aandeelhouderscommissie DELTA NV met
betrekking tot het onderzoek naar de strategische opties van DELTA NV dat deze
aandeelhouderscommissie begeleidt.

financiën en IBT
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