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Commissie BFW
nr COM Bestuurder
98 BFW

Van Heukelom

115 BFW

Schönknecht

133 BFW

Van Heukelom

135 BFW

De Reu

136 BFW

De Reu

137 BFW

Van Heukelom

138 BFW

Van Beveren

143 BFW

Van Heukelom

145 BFW

Van Heukelom

146 BFW

De Reu

datum
onderwerp
vergadering
24-5-2013 N.a.v. informatie-uitwisseling: ik zeg u toe u schriftelijk te informeren
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.
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.
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: Het statenvoorstel met een
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
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.

actie
door
P&O

voortgang

COM

Tijdig voor behandeling in PS van 15 november

CST

Voor de zomer 2014.

M&S

Dit wordt tijdig voor de commissievergadering en Statenvergadering van 4 juli toegezonden.

M&S

Dit wordt tijdig voor de commissievergadering en Statenvergadering van 4 juli toegezonden.

21-2-2014 dhr. Polman n.a.v. initiatiefvoorstel GL over bestuurlijke organisatie:
CST
voor de zomer 2014 zal een (proces)voorstel of discussiestuk over de
bestuurlijke organisatie aan de staten en gemeenteraden worden
gezonden.
21-2-2014 n.a.v. initiatiefvoorstel PVV defiscalisering Westerscheldetunnel: voor
FIN
behandeling door de staten van het initiatiefvoorstel en omstreeks een
maand na heden zal ik u informatie schriftelijk verstrekken over de
onderzochte punten, en informatie over de drie nog niet onderzochte
punten aanleveren.
4-4-2014 N.a.v. Nota Nieuwe Wegen: ik zal de suggestie overnemen om bij het
M&S
niet behalen van doelstellingen in de regio-arrangementen na te gaan
waar/aan wie dit ligt.
4-4-2014 N.a.v. brief over intentieverklaring nieuwbouw Mortiere: ik zal de
M&S
intentieverklaring niet tekenen voordat duidelijk is welke
ziekenhuisvoorziening op de locatie wordt gebouwd en PS hierover
informeren.
4-4-2014 N.a.v. brief over beeldende kunst en serieuze muziek: ik zal ruim voor
M&S
het eind van het jaar u aangeven of en op welke wijze er een
samenwerking van organisaties van beeldende kunst tot stand kan
komen, en welke gevolgen dat voor de subsidiëring van het CBK Zeeland
moet hebben.

Brief met afhandeling toegezonden, geagendeerd voor 20 juni.
Voorstel: afvoeren.

Voor de zomer 2014.

Bij jaarrekening of evaluatienota , waarin beleid wordt verantwoord/geëvalueerd.

(Ruim) voor eind 2014.
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147 BFW

Van Heukelom

PS-Toezeggingen
nr COM Bestuurder
67. BFW

Schönknecht

68. BFW

Schönknecht

102 BFW

De Reu

146 BFW

Van Beveren

147 BFW

Van Beveren

148 BFW

23-5-2014 N.a.v. transitie jeugdzorg: ik ben de Staten een overzicht te verstrekken M&S
over de (financiële) gevolgen waar de provincie voor komt te staan,
zodra de staatssecretaris uitsluitsel heeft gegeven.

datum
onderwerp
vergadering
20-4-2012 N.a.v. Brief van de fracties van SP, D66, Partij voor Zeeland en
GroenLinks 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 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

actie
door
COM

voortgang

PoHo
communicatie

COM

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.

afgehandeld

communicatie

Toezegging wordt vanaf 2014 opgenomen in de jaarlijkse Uitvoeringsprogramma’s cultuur
2013-2015. Zie brief GS met realisatie Uitvoeringsprogramma 2013.
Voorstel: 4-4-2014 afvoeren.

cultuur

1-11-2013 N.a.v. aandeelhoudersstragegie DELTA NV: Ik zeg u toe u regelmatig en
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
aandringen dat ruim voor de uitspraak van het Europese Hof over de
splitsingswet het vervolgonderzoek over de strategie gereed is.

FIN

Periodiek totdat het onderzoek is afgerond.

financiën en IBT

FIN

5-2-2014: nog geen uitspraak gedaan.

financiën en IBT

Van Beveren

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

FIN

151 BFW

Van Beveren

1-11-2013 N.a.v. Tarievenbeleid Westerscheldetunnel: ik zal de vandaag
FIN
ingediende 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.

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

152 BFW

Van Heukelom

Continu tot eind 2014

Jeugdzorg

169 BFW

De Reu

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.
31-1-2014 Ik zal u tussentijds mondeling en/of schriftelijk informeren via de
commissie BFW over de voortgang van het proces dat uitmondt in het
statenvoorstel over de voorgenomen fusie SCOOP-ZB en de
totstandkoming van een toekomstbestendig informatie- en
kennisplatform.

financiën en IBT
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170 BFW

De Reu

171 BFW

Schönknecht

179 BFW

Van Heukelom

14-3-2014 N.a.v. ingediende motie niet behorende bij een agendapunt: Ik zal de
JIS en
mogelijkheden van 'social return' zoals verwoord in de motie
P&O
onderzoeken. Daarbij zullen ook de vragen worden onderzocht over
inzetbaarheid van mensen met een functiebeperking, de gevolgen van
'social return' voor kleine ondernemers en in welke mate de provincie
voldoet aan de norm t.a.v. het aantal mensen met een functiebeperking
in dienst bij de provincie.
Het onderzoek zal intern worden verricht; indien voor het onderzoek
externe inhuur nodig is, kom ik bij PS terug.

184 BFW

Van Beveren

186 BFW

Van Beveren

25-4-2014 N.a.v. Statenvoorstel Wijziging Wijziging ASV 2013 i.v.m. provinciale
FIN
topinkomensnorm: Ik ben bereid de instellingen in Zeeland die boven de
topinkomensnorm zitten aan te schrijven en een signaal in lijn met de
opvatting van PS af te geven.
25-4-2014 N.a.v. brief van GS van 22 april 2014 over DELTA NV AVA op 16 mei
FIN
2014: Ik zal nagaan en zo nodig daarover in gesprek gaan met DELTA NV
of er leden van de Raad van Commissarissen zijn die niet (meer) voldoen
aan de voorwaarden
van corporate governance voor wat betreft het aantal commissariaten.

187 BFW

Van Beveren

188 BFW

Van Beveren

Moties
nr COM

Bestuurder

18 BFW

De Reu

31-1-2014 Ruim voor 1 mei 2014 wordt er voor de Staten een bijeenkomst met
externe partijen georganiseerd over de inhoud van een
toekomstbestendig informatie- en kennisplatform, wat mogelijk ook
gekoppeld wordt aan ontwikkelingen op het gebied van de regionale
nieuwsvoorziening.
31-1-2014 Het college gaat aan de slag met de uitwerking van de toekomstvisie en
zal voor de zomer een plan van aanpak opstellen, waarin staat hoe te
komen tot een proces waarbij maatschappelijke partners en
bedrijfsleven worden betrokken, en waarin thema's en doelen voor de
korte en middellange termijn worden geformuleerd. Dit voorstel wordt
aan de Staten voorgelegd.

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

20-6-2014

25-4-2014 N.a.v. brief van GS van 22 april 2014 over DELTA NV AVA op 16 mei
FIN
2014: Ik zal nagaan of er impairments zijn, waar reparaties nodig zijn ten
laste of ten gunste van de boekwaarde van DELTA NV.

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

20-6-2014

25-4-2014 N.a.v. brief van GS van 22 april 2014 over DELTA NV AVA op 16 mei
2014: Ik zal DELTA NV spreken over de mogelijk te voorbarige
winstwaarschuwing.

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

20-6-2014

FIN

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.

Voortgang
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
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41 BFW

Van Beveren

1-11-2013 Harpe (GL) over vrijwaren publiek belang van commerciële risico's, en
FIN
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

Motie wordt betrokken bij PS-toezegging 146 , 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.

48 BFW

Van Heukelom

14-3-2014 Erbisim (PvdA) over 'Social Return', waarin GS wordt opgeroepen: een JIS en
aantal maatregelen te nemen om mensen met een afstand tot de
P&O
arbeidsmarkt en/of mensen met een beperking te helpen bij het vinden
van (aangepast) werk door 'social return' als eis op te nemen bij
provinciale aanbestedingen en opdrachten. Daarnaast wordt gewerkt
naar opknippen van provinciale aanbestedingen en en naar
personeelsbeleid dat er mede op gericht is om arbeidsgehandicapten in
dienst te hebben en een voldoende mate van stagemogelijkheden aan
te bieden.

51 BFW

Van Beveren

25-4-2014 Hijgenaar (D66) en Harpe (GL) over Delta-dividend, waarin GS wordt
opgedragen als aandeelhouder van Delta, in overleg met de overige
aandeelhouders, de
definitieve hoogte van het dividend over 2013 aanhangig te maken in de
aandeelhoudersvergadering.
Met inachtneming van de aandeelhoudersstrategie, samen met de
onderneming en de andere aandeelhouders, te bezien of een hogere
dividenduitkering verantwoord is.

Afgehandeld met brief GS, geagendeerd voor cie BFW.
Voorstel: afvoeren
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20-6-2014

