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Commissie Economie
nr
COM
Bestuurder
1

Economie

De Reu

datum
vergadering
1-5-2015

2

Economie

Van Heukelom

1-5-2015

3

Economie

Van Heukelom

11-5-2015

N.a.v. GS brieven Sloeweg: Ik zal nakijken of het mogelijk is om de
stukken beschikbaar te stellen waaruit blijkt dat gedeputeerde Van
Beveren op 12 maart 2015 op de hoogte is gesteld van de ambtelijke
stillegging van het project per genoemde datum.

M&S

4

Economie

Van Heukelom

11-5-2015

P&O

5

Economie

Van Heukelom

11-5-2015

6

Economie

Van Heukelom

11-5-2015

7

Economie

Van Heukelom

18-5-2015

N.a.v. GS-brief van 7 mei over extern onderzoek organisatie: ik zal de
NAR-medewerkers ook betrekken bij het onderzoek
N.a.v. GS-brieven over Sloeweg: ik zal de vóór 12 mei ingediende
schriftelijke vragen uiterlijk 19 mei schriftelijk beantwoorden en aan PS
zenden
N.a.v. Statenvoorstel Voortgang project Sloeweg UITV-204: Ik zal
onderzoeken of er gronden zijn in de WOB die openbaarmaking in de
weg staan van de in het dictum onder vierde bolletje genoemde GS-nota
DG 15001706
N.a.v. vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan: Ik zal me
laten informeren over de problemen van scholieren uit Oudelande met
OV, en met name de haltetaxi, en u informeren.

8

Economie

De Reu

18-5-2015

N.a.v. Start- en Evaluatienota Economische Agenda; ik zal nagaan of het
college ooit heeft toegezegd dat een getijdenenergiecentrale in de
Oosterschelde nooit operationeel zal worden.

E&D

9

Economie

De Reu

18-5-2015

E&D

10

Economie

De Reu

18-5-2015

N.a.v. Start- en Evaluatienota Economische Agenda: Ik zeg toe dat in de
Kadernota Economische Agenda zal worden opgenomen wat de voor- en
nadelen zijn van "begeleiden" ten opzichte van "sturen" door de
provincie.
N.a.v. statenvoorstel Subsidieregeling MKB innovatiestimulering
topsectoren Zuid-Nederland 2015: ik zal u t.z.t. informeren over de
evaluatie van deze regeling door het Rijk en de provincies.

11

Economie

De Reu

18-5-2015

N.a.v. GS-brief inzake de Tour de France: ik zal u t.z.t. de informatie
toesturen van de Hogeschool voor Toerisme m.b.t. de monitoring van de
opbrengsten van de Tour de France.

E&D

PS-Toezeggingen
nr COM
Bestuurder

datum
vergadering

onderwerp
(overgeheveld van cie. BFW): N.a.v. statenvoorstel kennis- en
informatieplatform : de prestatieafspraken van het kennis- en
informatieplatform worden ter kennisneming toegezonden
(overgeheveld van cie. BFW): N.a.v. brief PCG met vraag provinciale
bijdrage: de onder het Klaverblad liggende blaadjes krijgen ambtelijke
ondersteuning om hen te helpen in hun voortbestaan en met
huisvesting. De commissie wordt op de hoogte gehouden

onderwerp

actie
door
M&S

voortgang

afgehandeld

PoHo

Zijn gekoppeld aan de beschikking 2015 aan de nieuwe organisatie. Afspraken worden ter
kennis van PS gebracht

M&S

M&S

M&S

M&S

E&D

actie
door

voortgang
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PoHo
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179 Economie Van Heukelom

14-3-2014
(E&M/overbrengen naar
Economie)

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.

197 Economie Van Heukelom

4-7-2014
(E&M/overbrengen
Economie)

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

210 Economie De Reu

13-2-2015
N.a.v. startnota cultuur: In de kadernota provinciaal cultuurbeleid wordt
(E&M/overingegaan op de mogelijkheid van het invoeren van een kwaliteitstoets.
brengen naar
Economie)
24-4-2015 N.a.v. motie: ik zal in de inventarisatie van de problemen van de OVconcessie het grensoverschrijdend busvervoer meenemen.

1

Economie Van Heukelom

2

Economie De Reu

25-5-2015 N.a.v. SV Start- en Evaluatienota Economische Agenda: Ons voorstel voor
rapportage (van de uitvoeringsparagraaf) aan PS zullen wij uitvoerig
omschrijven in de Kadernota Economische Agenda.

3

Economie De Reu

25-5-2015 N.a.v. SV Start- en Evaluatienota Economische Agenda: Bij het uitnodigen
van externe contacten zullen wij aandacht besteden aan een
evenwichtiger verdeling tussen mannen en vrouwen.

Moties
nr COM

Bestuurder

37 Economie Van Heukelom

Datum
Onderwerp
Actie
vergadering
door
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.

Voortgang
Zie GS brief van 25 februari 2014 met stand van zaken. Motie voorlopig laten staan.
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48 Economie Van Heukelom

52 Economie Van Heukelom

1

Economie 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.
6-6-2014 Evertz en Hamelink (PvdA) over "Slimme Kracht" waarin GS wordt
opgedragen om dit rapport uitdrukkelijk een plaats te geven in het plan
van aanpak over de toekomstvisie 'Zeeland 2040', zodat in samenwerking
met de Zeeuwse kennisinstellingen, de Wetenschappelijke Raad Zeeland,
de Zeeuwse Onderwijsautoriteit en andere relevante partners
voortvarend aan een follow-up van het rapport 'De slimme kracht van
Zeeland' gewerkt kan worden.
26-5-2015 Van Unen (SP) over instelling tijdelijke onderzoekscommissie
vooronderzoek Sloeweg, waarin wordt uitgesproken een tijdelijke
onderzoekscommissie in te stellen en het voorstel uit deze commissie
voor 18 juli 2015 in een statenvergadering te bespreken.

SG
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