Agenda Commissie Bestuur
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter

11-03-2022
10:30 - 13:30 uur
Statenzaal
C.L.M. van den Berge

1

Opening en mededelingen van de voorzitter

2

Vaststellen agenda

3

Informatie-uitwisseling, d.w.z.:

3.1

Vast terugkerend agendapunt: IPO
Afdoeningsvoorstel: informeren

3.1.1

Brief (afschrift) Statenlidnu van 25 februari 2021 aan bestuur IPO met Brandbrief
samenwerking met beroepsvereniging van Statenleden - 123061
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

3.2

Mededelingen van gedeputeerden
Afdoeningsvoorstel: informeren

3.3

Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
Vragen over actuele onderwerpen (vanaf 48 uur voorafgaand aan de commissie) kunnen
maximaal in één commissie worden gesteld, mits vooraf gemeld bij de voorzitter. De
voorzitter bekijkt dan op welke plaats in de vergaderorde de vragen het best kunnen
worden gesteld. De vragen dienen kort en zakelijk te zijn.
Afdoeningsvoorstel: informeren

3.4

Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda
staan
Deze vragen vóór woensdag 9 maart 2022 om 10.30 uur aanmelden bij de
commissiegriffier, me.trimpe@zeeland.nl
Afdoeningsvoorstel: informeren

4

Gelegenheid om in te spreken
Aanmelden voor inspreken tot maximaal een uur vóór aanvang van de vergadering bij
de commissiegriffier, me.trimpe@zeeland.nl
Maximaal 30 minuten inspreekgelegenheid/per inspreker maximaal 5 minuten. De
commissie stelt alleen verduidelijkende vragen aan insprekers.
Geen onderlinge commissiediscussie bij dit punt.

5

Statenvoorstel Wijziging Aanwijzingsbesluit Wet Markt en Overheid - 117162
Tijdsplanning: 25 minuten
Afdoeningvoorstel: behandelen (kaderstellen)
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Uw feitelijke (technische) vragen dienen vóór 8 maart aanstaande, 10.00 uur, in het bezit
te zijn van de commissiegriffier, me.trimpe@zeeland.nl.
6

Brief GS van 15 februari 2022 over voortgangsrapportages grote projecten en
risicoparagraaf over november, december en januari 2021-2022 - 120981
Tijdsplanning: 10 minuten
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren / controleren).
In commissie Bestuur wordt de risicoparagraaf behandeld.
Uw feitelijke (technische) vragen dienen vóór 8 maart aanstaande, 10.00 uur, in het bezit
te zijn van de commissiegriffier, me.trimpe@zeeland.nl.

7

Brief GS van 15 februari 2022 over Aanpassen referendumverordening - 120684
Tijdsplanning: 25 minuten
Afdoeningsvoorstel: behandelen (peilen)
Uw feitelijke (technische) vragen dienen vóór 8 maart aanstaande, 10.00 uur, in het bezit
te zijn van de commissiegriffier, me.trimpe@zeeland.nl.

8

Brief GS van 21 december 2021 over Strategisch Plan North Sea Port - 110544
Tijdsplanning: 15 minuten
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
Deze brief is door op 21 januari 2022 door commissielid de heer Kok (SGP)
teruggevraagd ter behandeling.

9

Concept besluitenlijst van vergadering van 21 januari 2022
Afdoeningsvoorstel: vaststellen
Wilt u eventuele op- of aanmerkingen voor dinsdag 8 maart 2022, 9.00 uur melden bij de
commissiegriffier via me.trimpe@zeeland.nl.

10

Toezeggingenlijst
Tijdsplanning: 15 minuten voor gehele agendapunt inclusief onderliggende brief met
afhandeling toezeggingen en moties.
Hierbij betrekken: brief onder agendapunt 10.1
Afdoeningsvoorstel: informeren en instemmen met advies commissietoezeggingen nr's.
11, 12, 42, 44, 45, 49 en 51, PS-toezeggingen nr's. 50 en 132 als afgehandeld te
beschouwen en af te voeren.
De overige nummers blijven staan.

10.1

Brief GS van 15 februari 2022 over afdoening en voortgang toezeggingen en
moties - 119693
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming en betrekken bij Toezeggingenlijst

11

Volgende vergadering: vrijdag 14 april 2022, 19.00 uur

12

Sluiting
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100

Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
De commissieleden kunnen in de vergadering aangeven welke van de ter kennisneming
geagendeerde stukken zij een volgende keer willen bespreken onder opgave van het
doel van de teruggevraagde behandeling
De vragen dienen uiterlijk dinsdag ná de commissievergadering, 10.00 uur, te worden
gemeld bij de commissiegriffier

101

Brief GS over motie Tolvrije Westerscheldetunnel in het coalitieakkoord - 113664
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

102

Brief GS van 18 januari 2022 - Jaarverantwoording Zeeuws Archief 2020 en
Rapportage Audit Routinematige Vervanging Provincie Zeeland -114387
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

103

Brief GS van 18 januari 2022 over decembercirculaire provinciefonds 2021 114383
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

104

Brief GS van 15 februari 2022 over Ontwikkelingen financiële positie gemeenten
2022 - 119695
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

105

Brief GS van 15 februari 2022 over aanbieding Zeeuwse norm weerbare overheid 120222
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

106

Besluitenlijst Commissie Integriteit 10 december 2021
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
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