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Aan:
de voorzitter en leden van

Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 7 december 2021

Ons ken me rk 4915.512O21 OO2213

Behandeld door team Bestuur en Concernzaken (0592) 36 55 55

Onderwerp: Benoeming mevrouw Vedelaar tot gedeputeerde
Status: .Ter inÍormatie

Geachte voorzitter/leden,

.Op 1 december 2021 hebben uw Staten mevrouw N. Vedelaar benoemd tot
gedeputeerde.
Mevrouw Vedelaar heeft de portefeuille van de heer Bijl in zijn geheel over-
genomen. De portefeuilleverdeling treft u hierbij aan.

Ook de regeling vervanging leden GS is bijgevoegd.
Een overzicht van functies uit hoofde van de portefeuille van mevrouw Vedelaar
zal, zoals gebruikelijk, worden geplaatst op de website van de provincie.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, secretaris

Bijlagen:

Portefeuil leverdeling GS

Vervangingsregeling GS

mb/coll.



Assen, 7 december 2021

Ons kenmerk 5.5/2021 002213
Behandeld door mevrouw A.J. de Leeuw (0592) 36 52 42

Onderwerp: Portefeui I leverdel i n g col lege van Gedeputeerde Staten

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op het Coalitieakkoord 'Drenthe, mooivoor elkaar!' 2019-2O23;

BESLUITEN

de portefeuilleverdeling van de leden van Gedeputeerde Staten van Drenthe als volgt vast te
stellen.

Mevrouw J. Klijnsma, commissaris van de Koning
- Voorzitter college van Gedeputeerde Staten (eigenstandige positie)
- Coórdinatie van beleid
- Openbare orde en veiligheid
- Rijkstaken
- Kabinetszaken

Mevrouw N. Vedelaar (gedeputeerde, PvdA)
- Financiën
- Verkeer en vervoer
- Wegen en vaarwegen
- Cultuur en evenementen
- Arbeidsmarkt en onderwijs
- WaterleidingMaatschappijDrenthe(aandeelhouder)
- Groningen Airport Eelde (aandeelhouder)

- Archief
- 1e loco-commissaris van de Koning

De heer H. Brink (gedeputeerde, WD)
- Economie en digitale ontwikkeling
- Vrijetijdseconomie, inclusief 'Op Fietse'
- Recreatie en toerisme
- Ruimtelijke ordening
- Sport
- Samenwerkingsverband Noord-Nederland
- Omgevingsontwikkeling Groningen Airport Eelde
- 2e loco-commissaris van de Koning
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De heer H.G. Jumelet (gedeputeerde, CDA)
- Natuur en landschap
- Landbouw en agribusiness
- Bestuurlijke verhoudingen
- Financieel toezicht
- Toezicht en handhaving
- Regio Deals

- Agenda Veenkoloniën
- lnformatisering,automatiseringenfacilitair
- Breedband
- Prolander (opdrachtgeversrol)
- 3e loco-commissaris van de Koning

De heer J.N. Kuipers (gedeputeerde, GroenLinks)
- Water (inclusief klimaatadaptatie en -mitigatie)
- Sociale agenda en vitaal platteland
- Wonen
- Waterschappen
- Regio Groningen-Assen
- Zorg en welzijn
- Vergunningen
- Communicatie
- RegionaleUitvoeringsdienstDrenthe(eigenaarsrol)
- Prolander (eigenaarsrol)

- 4e loco-commissaris van de Koning

De heer T. Stelpstra (gedeputeerde, ChristenUnie)
- Klimaat
- Energie
- Regionale Energie Strategie
- Milieu, bodem en ondergrond
- Personeel en Organisatie
- Europa

- Duitslandagenda
- 5e loco-commissaris van de Koning

Gedeputeerde Staten voornoemd,

, voorzitter , secretaris

mb/coll
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Assen, 7 december 2021

Ons kenmerk 5.5/202 1 002213
Behandeld door mevrouw A.J. de Leeuw (059 2) 36 52 42

Onderwerp: Verva n g i n gsregel ing col lege van Gedeputeerde Staten

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

BESLUITEN:

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

stellen:

de heer Brink vervangt de portefeuille van mevrouw Vedelaar;

de heer Jumelet vervangt de portefeuille van de heer Brink;

de heer Kuipers vervangt de portefeuille van de heer Jumelet;

de heer Stelpstra vervangt de portefeuille van de heer Kuipers;

mevrouw Vedelaar vervangt de portefeuille van de heer Stelpstra.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

, voorzitter , secretaris

mb/coll


