Vergadering Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op woensdag 23 juni
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.3. Jaarverslag en Jaarplan Dutch Techzone
Fractie ChristenUnie, mevrouw B. van den Berg-Slagter
Dit programma loopt eind dit jaar af, en we lezen dat er in dat kader gewerkt wordt aan een
strategienotitie. Wordt dit programma ook nog geëvalueerd voor die tijd? En zo nee, dan willen we dit
stuk agenderen, zodat we in aanloop naar die strategienotitie met het college in gesprek gaan over
onze gedachten hierbij.

A.4. Actuele ontwikkelingen en aanbieden Jaarverslag 2020, 1e Kwartaal-rapportage 2021
Groningen Airport Eelde NV en Jaarverslag 2020 van A&RDF, het Routeontwikkelingsfonds
Fractie SP, de heer R. van der Meijden
Naar aanleiding van het gestelde op pagina 3, onder Lening FB Oranjewoud, wil ik graag weten :
1. Is het rentepercentage van 2,75 procent, nu plus of min de 3mnd Euribor. Deze rente is negatief
en nu rond de -/- 0,54 procent.
2. Welk bedrag valt onder de verpanding van de huurpenningen.
3. Wat zijn de gemiddelde inkomsten per jaar van de debiteuren.
Is mijn conclusie juist dat Oranjewoud nagenoeg geen risico loopt en nu in deze tijd en behoorlijk
bedrag aan rente kan ontvangen, wat wordt betaald met publiek geld?
Stallen op een bank kost geld.

Fractie GroenLinks, de heer S.R. Pormes
In lijn met de afspraak heeft de fractie van GroenLinks kennis genomen van de jaarstukken. Om
moverende reden ontbreekt een goedkeurende accountant verklaring . Wij verzoeken GS om ons op
de hoogte te houden en te doen toekomen zodra dit is afgegeven.
Reactie gedeputeerde Bijl

A.6. Evaluatie RUD Drenthe
Fractie D66, de heer H.J. Pragt
Stevige conclusies en goede aanbevelingen zijn geformuleerd.
Maar er ontbreekt een duidelijk tijdspad.

Wanneer kunnen we wat concreet verwachten en hoe en wanneer worden wij als staten daarover
geïnformeerd?

Fractie ChristenUnie, mevrouw B. van den Berg-Slagter
de ChristenUnie had verwacht dat dit stuk wel geagendeerd zou worden door het college na de vorige
bespreking over de RUD. Gaat het college dat nog doen, of moeten wij dit zelf agenderen?
Reactie gedeputeerde Kuipers

A.7 Actualisatie werkplan 2021 Sociale Agenda
Fractie D66:, mevrouw A.M. Kleine Deters
Bij de Kanskaartenactie (p.26) bij het thema Armoede en Laaggeletterdheid het budget van 900.000
voor de alliantie-projecten Armoede en Laaggeletterdheid een bedrag van een ton is verschoven naar
de Drenthe brede projecten. Concreet is daar echter nog geen besteding voor. Kan de gedeputeerde
uitleggen waarom er met geld is geschoven?
En daar vervolgens geen besteding voor is?
Reactie gedeputeerde

