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Commissie E&M
nr COM Bestuurder
68 E&M

Van Beveren

69 E&M

Schonknecht

70 E&M

Van Heukelom

82 E&M

Schönknecht

84 E&M

De Reu

PS-Toezeggingen
nr COM Bestuurder

datum
onderwerp
vergadering
30-9-2013 N.a.v. brief van 19-9-13 van J. Hoondert & zn. B.V.: ik zal u informeren
over het verdere procedurele verloop van deze zaak.

actie
door
B&O

25-11-2013 N.a.v. jaarstukken Zeeland Seaports: Ik zal navragen op welke wijze de
risico's m.b.t. de bodemkwaliteit door ZSP worden geborgd en in kaart
gebracht.
13-1-2014 N.a.v. informatie-uitwisseling: In de herfst 2014 zal ik de commissie E&M
nader informeren over de nieuwe concessie.
16-6-2014 N.a.v. de Jaarstukken 2013 van Zeeland Seaports: Ik zal u in het bezit
stellen van de accountantsverklaring
8-9-2014 N.a.v. GS brief Actieplan Digitale Agenda: ik zal u schriftelijk informeren
over het vraagbundelproject in Sluis

E&D

datum
onderwerp
vergadering
21-6-2013 N.a.v. Statenvoorstel Beleidsplan OV Zeeland 2015-2025: Ik kom nog
terug op de plannen voor de Fast Ferry en het serviceniveau op korte en
lange termijn.
6-6-2014 N.a.v. Statenvoorstel Voorjaarsnota 2014: Zodra ik meer zicht heb op het
plan van aanpak van de Onderwijsautoriteit voor de ontwikkeling van het
hoger en wetenschappelijk onderwijs zal ik dit via een voorstel aan de
Staten voorleggen.
6-6-2014 N.a.v. Statenvoorstel Voorjaarsnota 2014: Ik zal nagaan of het mogelijk is
een maritiem investeringscentrum in de nabijheid van het ferrypark
Terneuzen in te passen in het project Zeesluis, en de Staten daarover
informeren.
4-7-2014 N.a.v. motie over pilot startgroepen voor peuters: Ik zal u op de hoogte
houden van de voortgang van het overleg tussen schoolbesturen,
kinderopvang, gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen en betrokken
departementen over een scholenplan, via de onderwijsautoriteit

140 E&M

Van Heukelom

191 E&M

Van Heukelom

192 E&M

Van Beveren

197 E&M

Van Heukelom

201 E&M

Van Heukelom

26-9-2014 N.a.v. statenvoorstel fiets-voetveer Vlissingen-Breskens (Fast Ferry): Ik
zeg u toe dat de exploitatie van het fiets-voetveer Vlissingen-Breskens
binnen de bestaande budgetten uitgevoerd gaat worden

202 E&M

Van Heukelom

26-9-2014 N.a.v. statenvoorstel fiets-voetveer Vlissingen-Breskens (Fast Ferry): Over
een maand ontvangen de Staten het plan van aanpak, de dienstregeling
en de statuten van de nieuwe BV

Moties
nr COM

Bestuurder

Datum
vergadering

Onderwerp

voortgang

afgehandeld

Zie GS-brief van 7 oktober 2014. Voorstel: toezegging afvoeren.

M&S

Zie GS brief van 28 oktober 2014. Voorstel: toezegging afvoeren.

E&D

Zie GS brief van 30 september 2014. Voorstel: toezegging afvoeren.

E&D

Zie informatie bij het verslag. Voorstel: toezegging afvoeren.

actie
door
M&S

voortgang

PoHo
Mobiliteit

afgehandeld

Toekomstvisie fast ferry zal begin 2015 worden opgesteld.

PoHo
Openbaar Vervoer

E&D

E&D

Plan van Aanpak ter informatie in cie. E&M van 24 november 2014

Actie
door

Voortgang
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37 E&M

Van Heukelom

31-5-2013 Van der Maas (SGP) over stageloket Zeeland, verzoeken GS in 2013 een E&D
digitaal stageloket op te zetten en onder te brengen bij een bestaande
organisatie die verbinding heeft met onderwijs en arbeidsmarkt om vraag
en aanbod van stageplaatsen met elkaar te verbinden; de middelen
hiervoor beschikbaar te stellen uit budget Economische Agenda,
Programma 12; in overleggen tussen bedrijfsleven, onderwijs en
overheden aandacht te vragen voor het aanbieden van stages bij het
stageloket; het stageloket breed onder de aandacht te brengen bij
studenten; binnen drie maanden PS te informeren over de invulling en
voortgang van het stageloket en twee jaar na de start van het stageloket
een evaluatie te sturen aan PS.

Zie GS brief van 25 februari 2014 met stand van zaken. Motie voorlopig laten staan.
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