
Vergadering Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op woensdag 
15 september 2021 
Agendapunt 5. Ingekomen stukken 
 
In het presidium is afgesproken deze vragen schriftelijk in te dienen en de dinsdag voor 9.00 uur 
voorafgaand aan de vergadering in te leveren. De betreffende gedeputeerde kan de vraag vervolgens 
mondeling beantwoorden in de commissie of aangeven dat dit schriftelijk gaat gebeuren.  
 
 
A.1. Aanbieden document ‘Drentse regiodoorbraak positieve gezondheid’ namens de Drentse 
Gezondheidstafel (voorheen zorgtafel) (brief van 22 juni 2021) 
 
Fractie PvdA, de heer R. du Long  
De PvdA fractie dankt de voorzitter en de leden van de Drentse Gezondheidstafel voor het 
visiedocument. Het is een interessante -en uitdagende- visie die wordt gepresenteerd. Uitdagend in 
die zin, dat het enkele omkeren van woorden -van zorgtafel naar gezondheidstafel alleen, niet 
voldoende zal zijn. Het vraag om een andere benadering van de inrichting van ons zorgstelsel.  
De PvdA-fractie verzoekt de voorzitter daarom een informatie bijeenkomst te organiseren om het 
Drents Parlement breed mee te nemen in deze visie en wat er nodig is om deze ambitie te 
verwezenlijken. 
 
Reactie gedeputeerde Kuipers 
 
 
A.2. Afdoening toezegging gedaan in FCBE van 14 april over bereiken van ondernemers die 
hulp nodig hebben in corona tijdperk. 
Fractie D66, mevrouw S. Uildriks 
Kan de gedeputeerde aangeven hoeveel gebruik van deze hulp is gemaakt door de ondernemers en 
of het afdoende is geweest? 
 
Reactie gedeputeerde Brink 
 
 
B.2. Brief van Raad voor het openbaar bestuur (Rob) van 25 juni 2021 over Rob advies 
Droomland of niemandsland, uitgangspunten voor besturen van regio’s 
 
Fractie CDA, de heer B. van Dekken  
 
Op de lijst van ingekomen stukken van de FCBE-agenda staat onder B2 het advies Droomland of 
niemandsland? Uitgangspunten voor het besturen van regio’s dat de Raad voor het Openbaar Bestuur 
op 24 juni 2021 als advies heeft uitgebracht en aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties.  
De vraag van de CDA-fractie is of, vooruitlopend op reactie van de minister, het College van 
Gedeputeerde Staten voor het ambtelijk en bestuurlijk overleg met de Drentse gemeente dit 
onderwerp al heeft geagendeerd. Daarnaast is de suggestie van de CDA-fractie om dit onderwerp 
Statenbreed een plek te geven, bijvoorbeeld bij een statenontmoeting. 
 
Reactie gedeputeerde Jumelet 
 
 


