
GEWIJZIGDE VOORLOPIGE AGENDA voor de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, 
Bestuur en Economie op woensdag 17 juni 2015, aanvang 11.00 uur. 
 

Aanvang/ 
streeftijd 

Status van 
het stuk 

Agendapunt 
 

 

 
11.00 uur 
(5 min.) 
 

  
1. Opening 

 

  2. Vaststelling van de agenda 
 
 

 

11.05 uur 
(60 min.) 
 

B 3. Statenstuk 2015-684, Ontwerp-Begroting 2016 
c.a. Noordelijke Rekenkamer 

 
 

 

12.05 uur 
(55 min.) 
 
 

B 4. Statenstuk 2015-683, Voorjaarsnota 2015/3e 
wijziging Begroting 2015 

 

13.00-13.30 uur  SCHORSING  

13.30 uur 
(50 min.) 
 
 

B Vervolg 
 Statenstuk 2015-683, Voorjaarsnota 2015/3e 

wijziging Begroting 2015 
 
 

 

14.20 uur 
(35 min.) 
 
 

 5. Evaluatie revolverend financieren; brief van het 
college van Gedeputeerde Staten van 21 januari 
2015 

 
 Geagendeerd op verzoek van de Statenfractie 

VVD  
 
 

Doorgeschoven van 
FCBE 20-05-2015 

14.55 uur 
(40 min.) 
 
 

 6. Regiospecifiek Pakket (RSP); geactualiseerde 
risicoanalyse 2014/2015 en voortgangs-
rapportage; brief van het college van Gedepu-
teerde Staten van 5 februari 2015 

 
 RSP; monitoring IGO-Atalanta Emmen; brief van 

het college van Gedeputeerde Staten van 30 
april 2015 

 
 

Doorgeschoven van 
FCBE 20-05-2015 

15.35 uur 
(90 min.) 
 

B 7. Statenstuk 2015-685, Verordening vergoeding 
Statenfracties 

 
 

 



Aanvang/ 
streeftijd 

Status van 
het stuk 

Agendapunt 
 

 

 
17.05 uur 
(10 min.) 
 

  
8. Samenvatting vergadering 20 mei 2015 en de 

lijst van toezeggingen 
 
 Vaststelling samenvatting conform het ontwerp 
 
 

 

17.15 uur 
(20 min.) 
 

 9. Ingekomen stukken 
 
 Zie bijgevoegde lijst van ingekomen stukken 
 
 

 

17.35 uur 
(20 min.) 
 

 10. Rondvraag  

17.55 uur 
(20 min.) 

 11. IPO-, SNN-, EU-aangelegenheden en  
verbonden partijen 

 
 Gelegenheid om in te gaan op (actuele) IPO-, 

SNN- en EU-aangelegenheden 
 
 

 

18.15 uur 
(5 min.) 
 

 12. Mededelingen 
 
 

 

18.20 uur  13. Sluiting  

 
 
Status A- en B-stukken 
A-stukken zijn voordrachten aan Provinciale Staten die als discussiestuk aan de orde komen in de statencommissie-
vergaderingen, maar waarover in de regel geen discussie meer plaatsvindt in de statenvergadering (hamerstukken). 
B-stukken zijn voordrachten aan Provinciale Staten waarover zowel in de vergadering van de commissie als in  
Provinciale Staten gediscussieerd kan worden. 
 
Spreekrecht 
Voor deze vergadering geldt voor het publiek spreekrecht. Insprekers kunnen voorafgaand aan het desbetreffende 
agendapunt in de eerste termijn maximaal vijf minuten inspreken. Na de eerste termijn van de statencommissie  
bestaat de mogelijkheid om voorafgaand aan de tweede termijn, indien gewenst en alleen ter verduidelijking, een 
korte nadere toelichting te geven (eveneens maximaal vijf minuten). 
 
Het woord kan niet gevoerd worden over: 
a. een besluit van het provinciebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan; 
b. benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen; 
c. een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht openstaat of heeft 

opengestaan. 
 
Belangstellenden hiervoor dienen zich voorafgaande aan de vergadering, onder vermelding van naam, adres, tele-
foonnummer en het onderwerp waarover het woord gevoerd wenst te worden, aan te melden bij de statenadviseur, 
telefoonnummer (0592) 36 58 40.  
 
StatenInformatieSysteem (SIS) 

De vergader- en ingekomen stukken zijn te vinden via https://stateninformatie.drentsparlement.nl/Vergaderingen  



AANVULLING 
Lijst van ingekomen stukken Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie 
op 17 juni 2015 
 
(periode 21 april tot en met 5 juni 2015) 
 
 
A. BRIEVEN/MEDEDELINGEN VAN GEDEPUTEERDE STATEN 
 

Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling 

1. Brief van 20 mei 2015 over SensorCircuit Er zijn geen bedenkingen 

2. Brief van 11 maart 2015 over Beantwoording vragen ex artikel 
41 Reglement van orde van de Statenfractie GroenLinks over 
mogelijkheid tot oprichting Noordelijk Mediafonds 

Betrekken bij agendapunt 3 
(Voorjaarsnota 2015) 

3. Brief van 27 mei 2015 over Jaarrekening Attero en dividend-
uitkeringen 

Voor kennisgeving aannemen 

4. Brief van 3 juni 2015 over Afdoening toezegging gedaan in de 
vergadering van de Statencommissie FCBE van 20 mei 2015 
over Begroting RUD 

Voor kennisgeving aannemen 

 
 
B. VAN DERDEN ONTVANGEN 
 

Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling 

1. Brief van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela-
ties van 1 mei 2015 over Aandachtspunten begroting 2016 

In handen stellen van de BCA 

2. Nieuwsbericht van de NAM van 21 april 2015 over NAM-reactie 
op OvV-rapport Aardbevingsrisico’s in Groningen 

Voor kennisgeving aannemen 

3. Brief van Commissie rechtsbescherming van 20 mei 2015 over 
Jaarverslag Commissie rechtsbescherming 2014 

Voor kennisgeving aannemen 

4. Brief van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela-
ties van 2 juni 2015 over Circulaire wijziging bezoldiging com-
missaris van de Koning en gedeputeerde staten, alsmede wijzi-
ging tegemoetkoming ziektekostenverzekering statenleden 

Voor kennisgeving aannemen 

 
 
C. TER INZAGE IN LEESKAMER 
 

Punt Omschrijving Behoort bij 

1. Brief van Noord Nederland Orkest van 29 mei 2015 over Jaar-
verslag Stichting Noord Nederlands Orkest 2014 

n.v.t. 

 
 


