
GEWIJZIGDE VOORLOPIGE AGENDA voor de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, 
Bestuur en Economie op woensdag 9 september 2015, aanvang 13.00 uur. 
 

Aanvang/ 
streeftijd 

Status van 
het stuk 

Agendapunt 
 

 

 
13.00 uur 
(5 min.) 
 

  
1. Opening 

 

  2. Vaststelling van de agenda 
 
 

 

13.05 uur 
(60 min.) 
 
 

B 3. Statenstuk 2015-690, Gemeenschappelijke  
regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Prolander 

 
 Aanbiedingsbrief bij Statenstuk 2015-690  

Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoerings-
organisatie Prolander; brief van het college van 
Gedeputeerde Staten van 3 juli 2015 

 
 

 

14.05 uur 
(40 min.) 
 
 

 4. Tussenresultaat 2013-2014 uitvoering provin-
ciaal beleid herbestemming karakteristiek bezit; 
brief van het college van gedeputeerde staten 
van 11 juni 2015 

 
 

 

14.45 uur 
(45 min.) 
 

B 5. Statenstuk 2015-686, Spelregelkader EU-
cofinanciering 

 
 

 

15.30 uur 
(10 min.) 
 

B 6. Statenstuk 2015-689, Verordening versneller 
innovatieve ambities  

 
 

 

15.40 uur 
(60 min.) 
 

B 7. Initiatiefvoorstel Statenfractie PVV, Statenstuk 
2015-@@, “Draagvlakonderzoek” 

 
 

 

16.40 uur 
(40 min.) 
 

 8. Brief van 18 juni 2015 over Beantwoording vra-
gen ex artikel 41 Reglement van orde van de 
Statenfractie PVV over de situatie van de scho-
len voor basisonderwijs in de kleine kernen 

 
 Geagendeerd op verzoek van de Statenfractie 

PVV 
 
 

 



Aanvang/ 
streeftijd 

Status van 
het stuk 

Agendapunt 
 

 

 
17.20 uur 
(40 min.) 
 

  
9. Brief van 18 juni 2015 over Beantwoording vra-

gen ex artikel 41 Reglement van orde van de 
Statenfractie PVV over jihadstrijders in Drenthe 

 
 Geagendeerd op verzoek van de Statenfractie 

PVV 
 

 

18.00 uur 
(45 min.) 
 

B 10. Statenstuk 2015-@@, Verordening rechtspositie 
Gedeputeerden, Staten en commissieleden 
Drenthe 

 
 

 

18.45 uur 
(10 min.) 
 

 11. Samenvatting van de vergadering van 17 juni 
2015 en de lijst van toezeggingen 

 
 Vaststelling samenvatting conform het ontwerp 
 
 

 

  12. Ingekomen stukken 
 
 Zie bijgevoegde Lijst van ingekomen stukken 
 
 

 

18.55 uur 
(20 min.) 
 

 13. Rondvraag  

19.15 uur 
(20 min.) 
 
 
 
 
 
19.35 uur 
40 min. 

 14. IPO-, SNN-, EU-aangelegenheden, NRK en  
verbonden partijen 

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

SNN-, EU-aangelegenheden, NRK en verbon-
den partijen 

 
 Denktank SNN; brief van drie Statenfracties 

D66, SP en PvdA van 18 juni 2015 
 
 

 

20.15 uur 
(5 min.) 
 

 15. Mededelingen 
 
 

 

20.20 uur  16. 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 9 september 2015 
 
(periode 18 juni tot en met 10 augustus 2015) 
 
 
A. BRIEVEN/MEDEDELINGEN VAN GEDEPUTEERDE STATEN 
 

Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling 

1. Uitvoering van toezeggingen gedaan in commissievergadering 
FCBE van 18 februari 2015 en van Motie 2015-02 Drentse ge-
scheperde schaapskuddes (brief van 18 juni 2015) 

Voor kennisgeving aannemen 

2. TT-festival (brief van 18 juni 2015) Bespreken met evaluatie TT-
festival 2014 

3. Afdoening langetermijntoezeggingen (2 en 3) ten aanzien van 
de RUD, gedaan in de vergadering van Provinciale Staten van 
26 juni 2015 (brief van 24 juni 2015) 

Voor kennisgeving aannemen 

4. Werelderfgoednominatie Koloniën van Weldadigheid (brief van 
25 juni 2015) 

Voor kennisgeving aannemen 

5. Erfgoedverkenning Drenthe (brief van 1 juli 2015) Voor kennisgeving aannemen 

6. Bevolkingsprognose 2015 (brief van 1 juli 2015) Betrekken bij Statenontmoeting 
Drenthe en krimp op 16 sep-
tember 2015 

 
 
B. VAN DERDEN ONTVANGEN 
 

Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling 

1. Brief van Libau van juni 2015 over Jaarverslag Libau 2014 Voor kennisgeving aannemen 

2. Brief van SNN van 30 juni 2015 over Sturing en uitvoering 
Noordelijke Innovatie Agenda 

Betrekken bij agendapunt 15 
(SNN) 

3. Voorstel van PSP’92 Gelderland van 7 juni 2015 voor Provin-
ciale Staten van Gelderland en de Raden van de Gelderse  
gemeenten over Verslag Sommige doelen zijn universeel en 
van alle tijden 

Voor kennisgeving aannemen 

4. Brief van SportDrenthe van juli 2015 over Met sport Drenthe 
nog beter maken (uitkomsten sportmonitor) 

In handen stellen van de  
Statenfracties 

5. Brief van mevrouw E.J. Valens-Schiff en anderen van 4 juni 
2015 over Gemeentegrens rond de terreinen van Staatsbos-
beheer (Dwingelderveld en Drents-Friese Wold) en aanvulling 
argumenten 

In handen stellen van GS 

6. Brief van Bevrijdingsfestival Drenthe van 13 juli 2015 over Jaar-
verslag 2015 Bevrijdingsfestival Drenthe 

Voor kennisgeving aannemen 

7. Brief van RTV Drenthe van 13 juli 2015 over Jaarverslag 2014 
RTV Drenthe 

Voor kennisgeving aannemen 

8. Raad voor de financiële verhoudingen (Rli), Rapport Grond, 
geld en gemeenten (juli 2015) 

Voor kennisgeving aannemen 

9. Brief van de OSOG van 8 augustus 2015 over Ontslagen in 
Nederland 

Voor kennisgeving aannemen 

 
 
 



C. TER INZAGE IN LEESKAMER 
 

Punt Omschrijving Behoort bij 

1. Jaarverslag 2014 van RTV Drenthe LIS B.7 

2. Rapport Grond, geld en gemeenten, juli 2015 van de Raad voor 
de financiële verhoudingen 

LIS B.8 

 
 


