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Aan:

de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 10 september 2015

Ons kenmerk 37 13.1 12015003870

Behandeld door mevrouw A.J. de Leeuw (0592) 36 52 42

Onderwerp:Wijziging portefeuilleverdeling college van Gedeputeerde Staten

Geachte voorzitter/leden,

Op 8 september 2015 hebben wijde portefeuilleverdeling van het college van

Gedeputeerde Staten gewijzigd.

ln de bijlage treft u de gewijzigde portefeuilleverdeling aan.

ln het verlengde van de gewijzigde portefeuilleverdeling is de regeling vervanging
leden GS aangepast.
De gewijzigde vervangingsregeling is eveneens bijgevoegd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Drenthe,

secretaris

Bijlagen:
- portefeuilleverdeling

- vervangingsregeling

mb/coll.



Assen, I september 2015
Ons kenmerk 3.1/201 5003870
Behandeld door mevrouw A.J. de Leeuw (0592) 36 52 42
Onderwerp: Wijziging portefeuilleverdeling leden van GS

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

BESLUITEN:

de portefeuilleverdeling van de leden van Gedeputeerde Staten van Drenthe als volgt te wijzigen.

Aan de portefeuille van de heer H. Brink wordt toegevoegd:
- Aandeelhouderschap NOM (behoorde tot de portefeuille van de heer A. van der Tuuk)

Aan de portefeuille van de heer A. van der Tuuk wordt toegevoegd:
- Onden¡vijs en arbeidsmarkt (behoorde tot de portefeuille van de heer H. Jumelet)

Gedeputeerde n voornoemd,

, secretaris

m
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Assen, 8 september 2015
Ons kenmerk 3.1 12015003870

Behandeld door mevrouw A.J. de Leeuw (0592) 36 52 42

Onderwerp: Wijziging vervangingsregeling college van GS

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

BESLUITEN

de vervangingsregeling van de leden van Gedeputeerde Staten van Drenthe als volgt vast te stellen

De heer H. Brink vervangt de portefeuille van:
- de heer J. Tichelaar voor wat betreft:

- Samenwerking in Noord-Nederland
- Openbare orde en veiligheid

- de heer A. van der Tuuk voor wat betreft:
- Financiën
- Europa
- Duitslandagenda
- Aandeelhouderschap GAE en WMD

- de heer H.G. Jumelet voor wat betreft:
- Bestuurlijkeverhoudingenentoezichtgemeentefinanciën

- de heer T. Stelpstra voor wat betreft:
- RSP Emmen en Assen
- Handhaving

De heer A. van der Tuuk vervangt de portefeuille van:
- de heer J. Tichelaar voor wat betreft:

- Coördinatie belangenbehartiging, lobby en externe betrekkingen
- Communicatie
- Kabinetszaken
- lnformatisering
- Automatisering
- Facilitaire zaken
- Personeel en organisatie
- Archiefinspectie

- de heer H. Brink voor wat betreft:
- Aandeelhouderschap NOM

- de heer H.G. Jumelet voor wat betreft:
- Breedband
- Sport en welzijn
- Vergunningverlening RUD
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De heer H.G. Jumelet vervangt de portefeuille van:
- de heer H. Brink voor wat betreft:

- Economie
- Recreatie en toerisme

- de heer A. van der Tuuk voor wat betreft:
- Cultuur, Koloniën van Weldadigheid, Geopark
- Rijksoverheid en IPO

- Onderwijs en arbeidsmarkt
- de heer T. Stelpstra voor wat betreft:

- Ruimtelijke ordening
- Wonen
- Klimaat en energie
- Milieu, lucht en bodem

De heer T. Stelpstra vervangt de portefeuille van:
- de heer H. Brink voor wat betreft:

- Verkeer en vervoer
- Wegen en kanalen
- RSP Coevorden
- GAE (inclusief omgevingsbeleid en bereikbaarheid)

- de heer A. van der Tuuk voor wat betreft:
- Water en waterschappen

- de heer H.G. Jumelet voor wat betreft:
- Landbouw en agribusiness
- (Vitaal) platteland

- Agenda voor de Veenkoloniën
- Natuur en landschap

Gedeputeerde Staten

, secretaris

mb/coll


