
GEWIJZIGDE VOORLOPIGE AGENDA voor de vergadering van de Statencommissie Bestuur en  
Financiën op woensdag 10 april 2013, aanvang 13.30 uur. 
 

Aanvang/ 
streeftijd 

Status van 
het stuk 

Agendapunt 
 

 

 
13.30 uur 
(10 min.) 
 

  
1. Opening 

 

  2. Vaststelling van de agenda 
 
 

 

  3. Samenvatting vergadering 6 maart 2013 en de 
lijst van toezeggingen 

 
 Vaststelling samenvatting conform het ontwerp 
 
 

 

  4. Ingekomen stukken 
 
 Zie bijgevoegde lijst van ingekomen stukken 
 
 

 

13.40 uur 
(20 min.) 
 

 5. Rondvraag  

14.00 uur 
(20 min.) 

 6. IPO-, SNN- en EU- aangelegenheden 
 
 Gelegenheid om in te gaan op (actuele) IPO-, 

SNN- en EU-aangelegenheden 
 
 

 

14.20 uur 
(30 min.) 
 

 7. Brief van het college van Gedeputeerde Staten 
van 19 maart 2013 over Verkennende fase pro-
ces middenbestuur 

 
 

 

14.50 uur 
(30 min.) 

 8. Brief van het college van Gedeputeerde Staten 
van 19 maart 2013 over Verzoek om vooruitlo-
pend op de 1e bestuursrapportage € 163.000,-- 
beschikbaar te stellen voor uitvoering van het 
Drents Woningmarktoffensief 

 
 

 

15.20 uur 
(30 min.) 

 9. Brief van het college van Gedeputeerde Staten 
van 27 februari 2013 over Besluit parlement 
Niedersachsen over samenwerking met Noord-
Nederland en antwoord regering Niedersachsen 

 
Geagendeerd op verzoek van de Statenfractie 
ChristenUnie 

 

 



Aanvang/ 
streeftijd 

Status van 
het stuk 

Agendapunt 
 

 

 
15.50 uur 
(30 min.) 

  
10. Brief van het college van Gedeputeerde Staten 

van 30 januari 2013 over Beantwoording vragen 
ex artikel 41 Reglement van Orde van D66  
inzake Ryan Air, Groningen Airport Eelde 

 
 Geagendeerd op verzoek van de Statenfractie 

D66 
 

 

16.20 uur 
(30 min.) 
 
 

B 11. Statenstuk 2013-567, SNN - Wijzigingsverorde-
ning tender(s) 2013 Transitie II en Pieken 

 
 

 

16.50 uur 
(30 min.) 
 

B 12. Statenstuk 2013-566, SNN - subsidieverorde-
ning NIOF 2013 

 
 

 

17.20 uur 
(20 min.) 
 

 13. Brief van het college van Gedeputeerde Staten 
van 6 maart 2013 over Onderzoeksrapport  
implementatie audits 217a Provinciewet 

 
 

 

17.40 uur 
(5 min.) 
 

 14. Mededelingen 
 
 
 

 

17.45 uur  15. Sluiting  

 
 
 
Status A- en B-stukken 
A-stukken zijn voordrachten aan provinciale staten die als discussiestuk aan de orde komen in de commissieverga-
deringen, 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 pro-
vinciale 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 be-
staat 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.  
 



DocumentVindSysteem (DVS) 
De vergader- en ingekomen stukken zijn te vinden via www.drenthe.nl/ps .  
Klik bovenaan op "Vergaderstukken". 

 



Lijst van ingekomen stukken Statencommissie Bestuur en Financiën op 10 april 2013 
 
(periode 23 februari tot en met 12 maart 2013) 
 
 
A. BRIEVEN/MEDEDELINGEN VAN GEDEPUTEERDE STATEN 
 

Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling 

1.   

2.   

3.   

 
 
B. VAN DERDEN ONTVANGEN 
 

Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling 

1. Diverse mails van de heer Lahuis van 23 februari 2013 over 
Nota Noord-Nederland 2013-2026 en van 2 maart 2013 over 
Pakketvergelijking Grenzeloos Gunnen en Noord-Nederland 
2013-2026 

Betrekken bij agendapunt 7 

2. Brief van de IPO Klankbordwerkgroep rechtspositie statenleden 
van 12 maart 2013 over Arbeidsvoorwaarden decentrale politie-
ke ambtsdragers 

Betrekken bij agendapunt 6 

3. Brief van SNN van 12 maart 2013 over RIS3 en voortgang  
Europese Programma’s 

Betrekken bij agendapunt 6 
(ter voorbereiding op de pre-
sentatie van 10 april 2013 van 
het SNN) 

 
 
C. TER INZAGE IN LEESKAMER 
 

Punt Omschrijving Behoort bij 

   

   

   

 
 


