
 

 

 

 

GEWIJZIGDE AGENDA 

 

Aan: 

de leden van de Statencommissie 

Bestuur en Financiën 

 

(i.a.a. de overige statenleden) 

 

 

 

 

Assen, 6 juni 2011 

Behandeld door mevrouw J. Stapert (0592) 36 58 40 

Onderwerp: Vergadering woensdag 6 juli 2011 

 

 

 

STATENCOMMISSIE BESTUUR EN FINANCIËN 

 

 

 

Geachte commissieleden, 

 

Namens de voorzitter nodig ik u uit voor een vergadering van de commissie op  

woensdag 6 juli 2011. 

Plaats: provinciehuis, statenzaal. 

Aanvang: 14.00 uur. 

 

De commissies Omgevingsbeleid en Cultuur en Economie worden uitgenodigd aan de beraadslaging van 

de Voorjaarsnota deel te nemen (agendapunt 14). 

 

De commissie Omgevingsbeleid wordt uitgenodigd deel te nemen aan de beraadslaging van IC stop 

Hoogeveen (agendapunt 13). 

 

De voorlopige agenda voor deze vergadering is bijgevoegd. 

 

Hoogachtend, 

namens de commissievoorzitter, 

 

 

 

 

J. Stapert,  

statenadviseur 



 

 

 

GEWIJZIGDE VOORLOPIGE AGENDA voor de vergadering van de Statencommissie Bestuur en  

Financiën op woensdag 6 juli 2011, aanvang 14.00 uur. 

 

Aanvang/ 

streeftijd 

Status van 

het stuk 

Agendapunt 

 
 

 

14.00 uur 

(10 min.) 

 

  

1. Opening 

 

  2. Vaststelling van de agenda 

 

 

 

  3. Samenvatting vergadering 18 mei 2011 en de 

lijst van toezeggingen 

 

 Vaststelling samenvatting conform het ontwerp 

 

 

 

  4. Ingekomen stukken 

 

 Zie bijgevoegde lijst van ingekomen stukken 

 

 

 

14.10 uur 

(20 min.) 

 

 5. Rondvraag  

14.30 uur 

(25 min.) 

 6. IPO-, SNN- en EU- aangelegenheden 

 

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

SNN- en EU-aangelegenheden 

 

 Brief van de provincie Fryslân van 8 maart 2011 

over intentieverklaring drie noordelijke provincies 

Fryslân, Groningen en Drenthe 

  

 Geagendeerd op verzoek van de fractie van D66 

 

 

 

14.55 uur 

(50 min.) 

 

 

B 7. Statenstuk 2011-487; Bestuursakkoord 2011-

2015 

 

15.45 uur 

(15 min.) 

 

 

 8. Jaarverslag Commissaris van de Koningin en 

Burgerjaarverslag 2009-2010 

 

16.00 uur 

(10 min.) 

 

 

B 9. Statenstuk 2011-489; Bezwaarschrift van de 

heer C.Beers 

 



Aanvang/ 

streeftijd 

Status van 

het stuk 

Agendapunt 

 
 

 

16.10 uur 

(10 min.) 

B  

10. Statenstuk 2011-490; Wijziging leden algemeen 

 bestuur Samenwerkingsverband Noord Neder

 land 

 

 

 

16.20 uur 

(30 min.) 

 

 

 

B 

 

11. Statenstuk 2011-488; 1e Bestuursrapportage 

(incl. 3e en 4e wijziging Begroting) 

 

16.50 uur 

(30 min.) 

 

 

B 12. Statenstuk 2011-@; Pilot Herijking Vergader-

structuur PS c.a. 

Wordt nagezonden 

in week 26 

Circa 17:30 uur  SOEP EN BROODJES  

 

18:00 uur 

(45 min.) 

 13. Brief van gedeputeerde staten van 16 juni 2011 

over de NS treindienst Zwolle-Groningen 2013 

en IC-stop Hoogeveen 

 

 

 

18.45 uur 

(210 min.) 

 

 

B 14. Statenstuk 2011-@; Voorjaarsnota Wordt nagezonden 

in week 25 26 

22.15 uur 

(5 min.) 

 

 

 15. Mededelingen 

 

 

22.20 uur  16. Sluiting  

 



Status A- en B-stukken 

A-stukken zijn voordrachten aan provinciale staten die als discussiestuk aan de orde komen in de com-

missievergaderingen, 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 des-

betreffende 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 openge-

staan; 

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, telefoonnummer en het onderwerp waarover het woord gevoerd wenst te worden, aan te melden  

bij de commissiegriffier, telefoonnummer (0592) 365840.  

 

DocumentVindSysteem (DVS) 

De vergader- en ingekomen stukken zijn te vinden via www.drenthe.nl/ps .  

Klik bovenaan op "Vergaderstukken". 



AANVULLING Lijst van ingekomen stukken Statencommissie Bestuur en Financiën op 6 juli 2011 

 

(periode 19 mei 2011 tot en met 23 juni 2011) 

 

A. BRIEVEN/MEDEDELINGEN VAN GEDEPUTEERDE STATEN 

Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling 

1. Brief van 18 mei 2011 over Portefeuilleverdeling college van 

Gedeputeerde Staten 

Voor kennisgeving aannemen 

2. Brief van 25 mei 2011 over IPO Voortgangsverslag 2011, deel 1 Betrekken bij agendapunt 6. 

3. Brief van 8 juni 2011 over Visietraject Sociaal en Cultureel Do-

mein Drenthe 

Voor kennisgeving aannemen 

(tevens op lis C&E 29 juni 

2011) 

4. Brief van 8 juni 2011 over Stand van zaken rond het aandeel-

houderschap van de provincie in PBE (Kerncentrale Borssele) 

Voor kennisgeving aannemen 

5. Brief van 9 juni 2011 over Informatie over de Voorjaarsnota 

2011 

Voor kennisgeving aannemen 

6. Brief van 14 juni 2011 over Beantwoording toezegging over 

Europese consultatie staatssteunregels in de luchtvaartsector 

Voor kennisgeving aannemen 

 

B. VAN DERDEN ONTVANGEN 

Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling 

1. Brief van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrela-

ties van 16 mei 2011 over Aandachtspunten financieel toezicht 

2012 

In handen stellen van de BCA 

2. Brief van L.W. Verhoef van 24 mei 2011 over Jaarrekening 

2010 van provincie Drenthe 

Voor kennisgeving aannemen 

3. Brief van de burgemeester van Assen, de heer K.S. Heldoorn, 

en de CdK van de provincie Drenthe, de heer J. Tichelaar, 

m.b.t. enkele ontwikkelingen rondom o.a. de JWF kazerne te 

Assen 

Voor kennisgeving aannemen 

4. Brief van Kindercollectief d.d. april 2011 over Overheveling van 

de jeugdzorg naar de gemeenten 

Voor kennisgeving aannemen 

5. Brief van Zorgbelang Drenthe d.d. 8 juni 2011 over Visiedocu-

ment 2011-2015 Zorgbelang Drenthe 

Voor kennisgeving aannemen 

6. Brief van Randstedelijke Rekenkamer van 19 mei 2011 over 

Aankondiging onderzoek (On)verantwoord wachten op jeugd-

zorg 

Voor kennisgeving aannemen 

7. Afschrift brief van SER van 17 juni 2011 gericht aan het college 

van GS over de instandhouding van de provinciale SER 

Betrekken bij de Voorjaars-

nota 

8. Mail van de heer B. Buskes, GroenLinks Hoogeveen, d.d. 1 juni 

2011 over Reactie P. Wippoo over ppt-presentatie “NS trein 

2013 Zwolle Hoogeveen” 

Betrekken bij agendapunt 13. 

9. Brief van Raadsfracties van de gemeente Hoogeveen d.d. 

12 juni 2011 over NS trein 2013 Zwolle-Groningen 

Betrekken bij agendapunt 13. 

10. Brief van DB SNN aan SER Noord-Nederland over het advies 

van de SER m.b.t. Duurzame Ontwikkeling 

Voor kennisgeving aannemen 

 

C. TER INZAGE IN LEESKAMER 

Punt Omschrijving 

1. Populair Jaarverslag 2010 van Zorgbelang Drenthe 

 


