Besluitenlijst Commissie Bestuur
Datum
Tijd

03-06-2022
9:00 - 12:15 uur

Locatie

Statenzaal

Voorzitter

C.L.M. van den Berge

Link naar
webcast:
Aanwezig:

Commissie Bestuur (royalcast.com)

Tevens zijn
aanwezig:
Afwezig:

1

de leden C.W. Bierens, R.L. Brunke, J.J. van Burg, P. van Dijk, J.A.M. van Hertum,
H.J. van Geesbergen, C. Jacobusse, T.A.O. Janssens, W.H. Kok, J.L. Kool-Blokland,
J.J.L. de Kunder, G.W.A. Temmink, G. van Unen, A.G.M. Veraart, en W. Willemse
J.M.M. Polman (CvdK), J. de Bat, A.J. van der Maas en B.L.L. van der Velde (GS),
M.A. van ’t Westeinde en J. van de Velde (Zeeuwse IPO-AV-leden) en M.E. Trimpe
(commissiegriffier)
de leden M. Bos, V.L. Bosch, E.E.P.M. Heerschop, R.W. Koevoets, H.G.A. Steur en
J.H. Verburg

Opening en mededelingen van de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering en meldt de verhinderingen van de heren Bos, Bosch,
Verburg en mevrouw Steur.

2

Vaststellen agenda
Conclusie: de agenda wordt vastgesteld.

3

Informatie-uitwisseling, d.w.z.:

3.1

Vast terugkerend agendapunt: IPO
Afdoeningsvoorstel: informeren
De heer Bierens (VVD) informeert naar het vertrek van de directeur van het IPO-bureau.
Antwoord door de heer Van der Maas (GS).

3.1.1

Brief GS van 17 mei 2022 over Kaderbrief 2023 IPO-BIJ12 - 154970
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren/kaderstellen/controleren)
Er zijn vragen ingediend door CU en GL; de beantwoording van deze vragen is opgenomen in
iBabs.
Conclusie: voldoende behandeld.

3.1.2

Jaarrekening IPO 2021 en Voorjaarsnota IPO 2022
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren/kaderstellen/controleren)
De heren Van ’t Westeinde en Van de Velde zijn als Zeeuwse leden van de Algemene
Vergadering van het IPO aanwezig voor een toelichting.
Conclusie: voldoende behandeld.
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3.2

Mededelingen van gedeputeerden
Afdoeningsvoorstel: informeren
Conclusie: er zijn geen mededelingen.

3.3

Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
Vraag van mevrouw Kool-Blokland (CDA) over een artikel in de PZC dat Zeeland over grotere
Zeeuwse woningbehoefte dan rijksbeleid. Antwoord door de heer vVAn der Velde (GS).

3.4

Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
Afdoeningsvoorstel: informeren
Conclusie: er zijn geen vragen.

4

Gelegenheid om in te spreken
Conclusie: hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

5

Statenvoorstel Wijzigen Legesverordening provincie Zeeland 2018 - 155202
Afdoeningvoorstel: behandelen (kaderstellen)
Er zijn vragen ingekomen van PvdD en CU, de antwoorden zijn geplaatst in iBabs.
Conclusie: dit voorstel is voldoende onderbouwd voor agendering voor PS op 24 juni 2022 als
hamerstuk. Mevrouw Van Unen (SP) geeft aan zich een standpunt voor te behouden.

6

Brief GS van 17 mei 2022 over Voortgangsrapportages grote projecten - 154645
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren/controleren)
Conclusie: voldoende behandeld.

7

Brief GS van 9 november 2021 over eindrapport Berenschot inzake verkenning naar
samenwerking tussen GGD, VRZ en RUD - 104878
Afdoeningsvoorstel: behandelen (informeren)
Deze brief is ter behandeling teruggevraagd door de commissieleden Kool-Blokland en Kok.
Er zijn vragen ingediend door CDA en SGP; de beantwoording is geplaatst in iBabs.
Conclusie: voldoende behandeld.

8

Concept besluitenlijst van vergadering van 11 maart 2022
Afdoeningsvoorstel: vaststellen
Conclusie: de besluitenlijst wordt vastgesteld.

9

Toezeggingenlijst
Afdoeningsvoorstel: informeren en instemmen met advies commissietoezegging nr. 50 en 52 en
moties nr. 55 en 67 als afgehandeld te beschouwen en af te voeren.
De overige nummers blijven staan.
Conclusie: de commissie stemt in met het advies commissietoezegging nr. 50 en 52 en moties
nr. 55 en 67 als afgehandeld te beschouwen en af te voeren.
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9.1

Brief GS van 14 april 2022 over motie Sanctiebeleid havens voor Russische schepen 143322
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: de commissie neemt kennis van de brief.

9.2

Brief GS van 17 mei 2022 over IPO Governance - 155135
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming en betrekken bij informatiebijeenkomst op 30 september
2022
Conclusie: de commissie neemt kennis van de brief.

9.3

Brief GS van 17 mei 2022 over Nota Visie op Participatie - 135103
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Conclusie: de commissie neemt kennis van de brief.

10

Volgende vergadering: vrijdag 1 juli 2022, 9.00 uur

11

Sluiting
De voorzitter sluit om 12.15 uur de vergadering.

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
Conclusie: de commissie neemt kennis van de ingekomen stukken en stemt in met de
gewijzigde afdoeningsvoorstellen.

101

Brief GS van 22 maart 2022 over rapportage garantstelling North Sea Port 2021 - 132567
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Afdoeningsvoorstel gewijzigd: teruggevraagd voor behandeling in een volgende commissie
Bestuur door de heer Van Burg (SGP).

102

Brief GS van 22 maart 2022 over opclassificatie Sluis - 132761
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

103

Brief GS van 22 maart 2022 over opclassificatie Noord-Beveland - 133190
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

104

Brief Rekenkamer van 24 maart 2022 over Jaarverslag 2021 - 133367
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

105

Brief GS van 12 april 2022 over Kerncentrale Doel. KB herstructurering vergunningen 142296
Pagina 3

Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
106

Brief GS van 19 april 2022 over Vaststellen gemeenschappelijk financieel toezichtkader
(GTK) gemeenschappelijke regelingen - 144080
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

107

Brief GS van 20 april 2022 over Onderzoeksrapport Wet Bibob en toepassing in
gemeenten van de provincies Noord-Brabant en Zeeland - 145466
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Afdoeningsvoorstel gewijzigd: teruggevraagd voor behandeling in een volgende commissie
Bestuur door de heer De Kunder (CDA) en de heer Van Burg (SGP).

108

Verslag Auditcommissie van 11 maart 2022
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

109

Brief GS van 24 mei 2022 over Financieringssystematiek en herijking provinciefonds 157049
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
Afdoeningsvoorstel gewijzigd: teruggevraagd voor behandeling in een volgende commissie
Bestuur door de heer Bierens (VVD).

110

Brief van 23 mei 2022 van Rekenkamer Zeeland over Aanvullend onderzoeksprogramma
2022 - 156257
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
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