Agenda Commissie Bestuur
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Toelichting

14-10-2021
18:30 - 22:15 uur
Statenzaal
C.L.M. van den Berge
Let op: datum en tijdstip zijn gewijzigd

1

Opening en mededelingen van de voorzitter
Agendapunten gedeputeerde Van der Maas: 3.1 en 4
Agendapunten gedeputeerde De Bat: 6 en 7.1 / 7.2
Agendapunten gedeputeerde Van der Velde: 8
Agendapunten CvdK Polman: 4 en 10.1

2

Vaststellen agenda

3

Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
Tijdsplanning voor het gehele agendapunt: 50 minuten, waarvan 25 minuten voor IPO.

3.1

Vast terugkerend agendapunt: IPO
Afdoeningsvoorstel: informeren en bespreken van de begroting 2022 van het IPO, ter
voorbereiding op de AV-vergadering van het IPO op 2 november 2021.

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 dinsdag 12 oktober a.s. om 16.00 uur aanmelden bij de commissiegriffier,
me.trimpe@zeeland.nl
Afdoeningsvoorstel: informeren

4

Brief GS van 7 september 2021 over Voortgang evaluatie en continuering Overleg
Zeeuwse Overheden - 94547
Tijdsplanning: 15 minuten
Afdoeningsvoorstel: behandelen
Deze brief was vorige vergadering van commissie Bestuur ter kennisneming geagendeerd en
is ter behandeling teruggevraagd door de heer Kok (SGP).

5

Gelegenheid om in te spreken
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Aanmelden voor inspreken tot maximaal een half 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.
6

Statenvoorstel Beslissing op bezwaarschrift Van Rheenen Politiek Onderzoek en
Adviesbureau - 97796
Tijdsplanning: 15 minuten
Afdoeningsvoorstel: behandelen (kaderstellen) ter voorbereiding op PS 11/12 november 2021
Uw feitelijke (technische) vragen dienen vóór 11 oktober aanstaande, 10.00 uur, in het bezit
te zijn van de commissiegriffier, me.trimpe@zeeland.nl.

7.1

Brief GS van 21 juli 2021 herfinanciering North Sea Port Netherlands N.V. 2021 - 79367
Tijdsplanning: 15 minuten
Afdoeningsvoorstel: behandelen met agendapunt 7.2
Deze brief was vorige vergadering van commissie Bestuur ter kennisneming geagendeerd en
is ter behandeling teruggevraagd door de heer Kok (SGP).
Doel is met GS (politiek) van gedachten wisselen over de motivatie van deze herfinanciering
in relatie tot onze Garantstelling.

7.2

Brief GS van 14 september 2021 met aanvullende informatie herfinanciering North Sea
Port Netherlands N.V. 2021 - 79367
Afdoeningsvoorstel: behandelen met agendapunt 7.1
Deze brief was vorige vergadering van commissie Bestuur ter kennisneming geagendeerd en
is ter behandeling teruggevraagd door de heer Kok (SGP).

8

Brief GS van 30 september 2021 over Dividendbeleid PZEM NV - 97980
Tijdsplanning: 90 minuten
Afdoeningsvoorstel: behandelen (kaderstellen) ter voorbereiding op PS 11/12 november 2021
Mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze door PS. Vaststelling van een eventuele
zienswijze door PS op 11/12 november 2021.
Uw feitelijke (technische) vragen dienen vóór 11 oktober aanstaande, 10.00 uur, in het bezit
te zijn van de commissiegriffier, me.trimpe@zeeland.nl.

9

Concept besluitenlijst van vergadering van 24 september 2021
Afdoeningsvoorstel: vaststellen
Wilt u eventuele op- of aanmerkingen voor 11 oktober aanstaande, 10.00 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 commissietoezegging nr. 39 als
afgehandeld te beschouwen en af te voeren. De overige nummers blijven staan.

10.1

Brief GS van 29 september 2021 Afdoening toezegging CvdK no. 39 vanuit Commissie
Bestuur - 97789
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
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11

Volgende vergadering: vrijdag 3 december 2021, 9.00 uur

12

Sluiting

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 van 14 september 2021 Toezending jaarrekening 2020 North Sea Port SE 96365
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

102

Besluitenlijst Commissie Integriteit 25 juni 2021 - 70062
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
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