
Van:

Onderwerp:
Datum:

Gedeputeerde H.G. Jumelet

Beantwoording vragen Bestuursrapportage 2022
vrijdag 23 september 2022 09:15:01

Geachte statenleden,

In de commissievergadering FCBE van 14 september jl. heeft statenlid Vianen de vraag gesteld hoe het
zit met de voorfinanciering van 16 fte voor Prolander en of deze mensen alleen voor Drenthe in dienst
komen of ook voor Groningen activiteiten ontplooien. Ik heb u toegezegd hierop terug te komen. De
beantwoording ontvangt u hierbij.

Het gaat om 1,95 miljoen voor het jaar 2023 aan inzet capaciteit bij Prolander. Prolander declareert op
basis van werkelijk gemaakte kosten. Het zal gaan om ca 16 fte inclusief overhead (dit kan in loondienst
of door middel van inhuur zijn). De financiële middelen zullen we ontvangen van het Rijk ten behoeve
van versnellingsprojecten NPLG in Drenthe.

Met vriendelijke groet,

Henk Jumelet
Gedeputeerde

+31 592 365555
h.jumelet@drenthe.nl

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en allleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

Van: Tymen Hein Corporaal <th.corporaal@drentsparlement.nl> 
Verzonden: woensdag 21 september 2022 15:14
Aan: Elita Cordova Gaytan <e.cordova@drenthe.nl>; Robert Jan Valkema <r.valkema@drenthe.nl>
CC: Statengriffie <statengriffie@drentsparlement.nl>
Onderwerp: RE: openstaande vragen Bestuursrapportage

Dag Elita en Robert-Jan,

Het presidium heeft besloten dat de Bestuursrapportage wel een B-stuk wordt (omdat er een motie/
amendement door de PvdA is aangekondigd), maar dat de antwoorden op de beide vragen gewoon
schriftelijk/per mail kunnen worden afgedaan. Graag ontvang ik de antwoorden dan ook uiterlijk
vrijdag 12 uur. Lukt dat?

Met vriendelijke groet,
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Tymen Hein
 
 

Van: Tymen Hein Corporaal 
Verzonden: vrijdag 16 september 2022 14:18
Aan: Elita Cordova <e.cordova@drenthe.nl>; Robert Jan Valkema <r.valkema@drenthe.nl>
Onderwerp: openstaande vragen Bestuursrapportage
 
Beste Robert Jan en Elita,
 
Tijdens de commissievergadering van FCBE afgelopen woensdag hebben respectievelijk de
gedeputeerden Jumelet en Vedelaar aangegeven dat ze op twee vragen terug zouden komen tijdens
de behandeling van de Bestuursrapportage in PS op 28 september. De voorzitter heeft daarom de
Bestuursrapportage bestempeld als B-stuk met dien verstande dat alleen over boven genoemde
punten gediscussieerd kan worden.
 
Maandagavond is er presidium en daarin wordt de voorlopige agenda vastgesteld van de PS-
vergadering van 28 september. De Bestuursrapportage staat nu als B-stuk daarop. Nu is onze vraag:
kunnen de twee overgebleven vragen ook schriftelijk worden beantwoord? En als dat een ja is, zou dat
dan uiterlijk vrijdag 23 september richting de griffie kunnen?
 
Zouden jullie dit maandag in jullie Pho met de gedeputeerden kunnen bespreken? Ik hoef maandag
alleen maar te weten of dit kan of niet? Dan gaan wij het presidium voorstellen om het agendapunt
over de Bestuursrapportage als A-stuk op de agenda te zetten. De beantwoording van die twee vragen
komt dan op de LIS van PS te staan en dan kunnen er altijd nog vragen over worden gesteld.
 
Nog even voor de goede orde. De vraag van statenlid Vianen aan gedeputeerde Jumelet ging over de
voorfinanciering van de extra mensen voor Prolander. De vraag van statenlid Zuur aan gedeputeerde
Vedelaar ging over 700.000 aan overheidssubsidie voor maatschappelijk vastgoed in PS (SPUK) en of
dat geld niet kan worden bestemd voor Drents museum.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
 

Tymen Hein Corporaal| Statenadviseur
PROVINCIE DRENTHE | Postbus 122, 9400 AC  Assen
T (0592) 36 50 22| M 06 46007354|E th.corporaal@drentsparlement.nl  
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