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Opschonen toezeggingenlijst t.b.v. nieuwe Statenperiode.

Bevoegdheid

GS

Wat stellen GS voor?

Kennisnemen van motivering en instemmen met voorstel afvoeren
generieke toezeggingen.

Toelichting
Kosten en dekking
Overige informatie

De commissies geven in hun vergaderingen aan of de toezeggingen
afgevoerd kunnen worden.
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Middelburg,

16 december 2014

Geachte voorzitter,
In het belang van een goede informatie-uitwisseling met uw Staten is het ons streven om onze toezeggingen
zo snel als mogelijk af te handelen. Er zijn echter verschillende toezeggingen met een zodanig algemeen
karakter dat deze lastig zijn af te doen, of waarvan de uitvoering dan wel monitoring (inmiddels) zijn geborgd
in de beleidscyclus of de planning & control-cyclus.
Het bewaken van de afdoening via de toezeggingenlijst heeft in deze specifieke situaties geen meerwaarde
en leidt slechts tot een administratieve last. Om in de nieuwe Statenperiode te kunnen starten met een 'schone'
lijst willen wij u voorstellen de in de bijlage opgenomen toezeggingen als afgedaan te beschouwen.
Wij hebben per toezegging gemotiveerd waarom deze volgens ons zou kunnen worden afgevoerd.
Wij hopen op uw medewerking en zijn in afwachting van uw antwoord,

Hoogachtend,

drs. J.M.M. Polman, voorzitter
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BFW

Van Heukelom

4-4-14

N.a.v. Nota Nieuwe Wegen: ik zal de
suggestie overnemen om bij het niet
behalen van doelstellingen in de
regio-arrangementen na te gaan
waar/aan wie dit ligt.

Er komt over dit programma
jaarlijks een voortgangsrapportage
waarin de te behalen doelen
worden geëvalueerd. De eerste
komt in januari 2015.

4-4-14

N.a.v. brief over intentieverklaring
nieuwbouw Mortiere: ik zal de
intentieverklaring niet tekenen
voordat duidelijk is welke
ziekenhuisvoorziening op de locatie
wordt gebouwd en PS hierover
informeren.

De staten zullen steeds op de
hoogte worden gehouden van de
ontwikkelingen rond de
ziekenhuisvoorzieningen in Zeeland.
Er is momenteel geen sprake meer
van een intentieverklaring voor de
Mortiere.
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BFW

Van Heukelom

Momenteel is een locatie aan de
Oostperkweg (bij het
bedrijventerrein Ramsburg) te
Middelburg in studie. Naast de
planologische haalbaarheid, speelt
ook de vraag naar de financiële
haalbaarheid van een dergelijk
nieuwbouwproject.
114 REW

Schönknecht

5-9-14
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BFW

Van Beveren

1-11-13
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BFW

Van Heukelom

1-11-13
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E&M

Van Heukelom

26-9-14

N.a.v. GS-brief van 24 juni 2014 over
Zeeuwse inbreng besluitvorming PAS:
GS zullen PS, in aanloop naar de
verdere besluitvorming c.q.
vaststelling van de rijksmaatregel
PAS, op de hoogte houden van de
(rijks-)ontwikkelingen.
N.a.v. aandeelhoudersstrategie
DELTA NV: Ik zeg u toe u regelmatig
en periodiek te informeren over de
voortgang van het onderzoek naar de
strategie van DELTA NV.
N.a.v. vragensessie: ik zal de
komende periode via de vergadering
van de commissie BFW de staten
informeren over de voortgang van de
transitie jeugdzorg.

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

De staten zullen steeds op de
hoogte worden gehouden van de
ontwikkelingen rond de PAS.

De staten zullen steeds op de
hoogte worden gehouden van de
ontwikkelingen rond de strategie
van DELTA NV.
Per 1-1-15 heeft de provincie geen
verantwoordelijkheid meer voor de
jeugdzorg en eindigt de
betrokkenheid van de provincie bij
de transitie. De staten zijn via vaste
agendering in de commissie BFW
structureel op de hoogte gehouden
van de stand van zaken over de
transitie jeugdzorg.
De exploitatie van de
Westersehelde Ferry zal binnen de
bestaande budgetten worden
uitgevoerd en w ij leggen daar
verantwoording over af in de
reguliere verantwoordingsdocumenten.

