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Commissie BFW
nr COM
Bestuurder
149 BFW

Van Heukelom

156 Bestuur

Schönknecht

162 Bestuur

Polman

164 Bestuur

Schönknecht

Commissie Bestuur
nr
COM
Bestuurder

datum
onderwerp
vergadering
20-6-2014 N.a.v. plan van aanpak Tafel van 15: er wordt een communicatieplan
voor het Plan van Aanpak opgesteld.

FIN

KAB

Enkele data voor 2015 reeds doorgegeven.

23-1-2015 n.a.v. aandeelhoudersstrategie WST: ik zal elk jaar een overzicht ter
inzage geven met de uitkomsten van de rekenmodellen voor de WST.

FIN

Bestuur

Schönknecht

2

Bestuur

Schönknecht

22-5-2015

3

Bestuur

Van Heukelom

22-5-2015

4

Bestuur

Van Heukelom

22-5-2015

Schönknecht

209 Bestuur

Schönknecht

afgehandeld

17-10-2014 N.a.v. statenvoorstel Begroting 2015: ik zal de onderverdeling uit het
provinciefonds in ontwikkeltaken en beheerstaken opnemen in de
jaarrekening .
23-1-2015 n.a.v. jaarverslag cvdK: Zodra bekend, zal ik aan de staten doorgegeven
wanneer de openbare gesprekken met de gemeenteraden zijn gepland.

1

208 Bestuur

voortgang
17-11-2014: Op 2 december 2014 wordt in een vergadering van de tafel van 15 een notitie
nav de zienswijzen van alle deelnemers op het Plan van aanpak besproken. Pas daarna kan
een communicatieplan worden opgesteld.
5-1-2015: Er komt een nieuwe aanpak (zie 23-1-2015 geagendeerde brief met
voortgangsbericht Plan van aanpak Zeeland ZO). Mogelijk wordt in dit traject een
communicatieplan opgesteld.
in jaarrekening.

datum
vergadering
11-5-2015

PS-Toezeggingen
nr COM
Bestuurder

actie
door
CST

onderwerp
n.a.v. statenvoorstel Strategie DELTA NV: ik zal nagaan of het mogelijk is
in gezamenlijkheid met DELTA NV in gesprek te gaan met het ministerie
van EZ.
N.a.v. statenvoorstel Jaarstukken 2014: ik zal voor het eind van 2015 de
nieuwe vastgoed/grondnota toezenden.
N.a.v. statenvoorstel Jaarstukken 2014: ik zal voor het eind van 2015 de
evaluatie van de stuurgroep IJzendijke aan de staten toezenden.

actie
door
FIN

voortgang

PoHo

afgehandeld

PoHo

N.a.v. informatie-uitwisseling: ik zal de vragen over Sociaal Statuut en
Westerscheldetunnel van het commissielid Muste voorzien van
antwoorden aan de commissie Bestuur toezenden.

datum
onderwerp
vergadering
13-2-2015 N.a.v. SV aandeelhoudersstrategie WST: Ik zal de optie om de tolinning
binnen de NV Westerscheldetunnel te brengen meenemen in het
onderzoek.
13-2-2015 N.a.v. SV aandeelhoudersstrategie WST: Bij de optie 'in eigen beheer
uitvoeren' hoort ook onderzoek naar de defiscalisering.

actie
door

voortgang

Moties
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afgehandeld

PoHo
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nr COM

Bestuurder

41 BFW

Schönknecht

Datum
Onderwerp
vergadering
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

Actie
door
FIN

Voortgang
Motie wordt betrokken bij PS-toezegging 146 , waarin toegezegd is dat PS periodiek zal
worden geïnformeerd over de voortgang van de aandeelhouders-commissie DELTA NV met
betrekking tot het onderzoek naar de strategische opties van DELTA NV dat deze
aandeelhouders- commissie begeleidt.
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Afgehandeld

PoHo
financiën en IBT

