
GEWIJZIGDE VOORLOPIGE AGENDA voor de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, 
Bestuur en Economie op woensdag 29 oktober 2014, aanvang 9.00 uur. 
 

Aanvang/ 
streeftijd 

Status van 
het stuk 

Agendapunt 
 

 

 
9.00 uur 
(5 min.) 
 

  
1. Opening 

 

  2. Vaststelling van de agenda 
 
 

 

9.05 uur 
(30 min.) 
 

B 3. Statenstuk 2014-641, 2e Bestuursrapportage 
2014 / 4e wijziging Begroting 2014 

 
 

 

9.35 uur 
(120 min.) 

B 4. Statenstuk 2014-640, Begroting 2015 en Nota 
van aanbieding 

 
 

 

11.35 uur 
(40 min.) 
 
 

B 5. Statenstuk 2014-635, Wijziging Verordening 
rechtspositie gedeputeerden, statenleden en 
commissieleden ten behoeve van de Commissie 
Leefomgeving en de Adviescommissie Cultuur 

 
 

 

12.15-13.00 uur  SCHORSING 
 
 

 

13.00 uur 
(30 min.) 
 

B 6. Statenstuk 2014-638, Wijziging Tarieventabel 
Verordening nazorgheffing stortplaatsen provin-
cie Drenthe 

 
 

 

13.30 uur 
(40 min.) 
 

B 7. Statenstuk 2014-642, Voorstel RUD Drenthe 
betreffende een artikelwijziging in Gemeen-
schappelijk Regeling RUD Drenthe 

 
 

 

14.10 uur 
(45 min.) 
 

B 8. Initiatiefvoorstel, Statenstuk 2014-637; 
HERZIEN, Werkwijze PS bij rapporten Noorde-
lijke Rekenkamer 

 
 

 

14.55 uur 
(45 min.) 
 

 9. Rapport Berenschot: "Evaluatie van de interne 
en externe Governance van de Stichting Energy 
Valley"; brief van het college van Gedeputeerde 
Staten van 10 juni 2014 

 
 Opnieuw op verzoek van de Statenfractie PVV 
 
 

 



Aanvang/ 
streeftijd 

Status van 
het stuk 

Agendapunt 
 

 

 
15.40 uur 
(45 min.) 
 

  
10. Ontwikkelingen bibliotheekbeleid; brief van het 

college van Gedeputeerde Staten van 27 augus-
tus 2014 

 
 Geagendeerd op verzoek van de Statenfractie 

PvdA 
 
 

 
 

16.25 uur 
(30 min.) 
 

 11. Brief van 1 juli 2014 van Libau over Jaarverslag 
2013 

 
 Geagendeerd op verzoek van de Statenfractie 

PvdA 
 
 

 

16.25 uur 
(10 min.) 
 

 11. Samenvatting vergadering 10 september 2014 
en de lijst van toezeggingen 

 
 Vaststelling samenvatting conform het ontwerp 
 
 

 

16.35 uur 
(15 min.) 

 12. Ingekomen stukken 
 
 Zie bijgevoegde lijst van ingekomen stukken 
 
 

 

16.50 uur 
(20 min.) 
 

 13. Rondvraag  

17.10 uur 
(20 min.) 

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

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

SNN- en EU-aangelegenheden 
 
 

 

17.30 uur 
(5 min.) 
 

 15. Mededelingen 
 
 

 

17.35 uur  16. Sluiting  
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AANVULLING 
Lijst van ingekomen stukken Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie 
op 29 oktober 2014 
 
(periode 22 augustus 2014 tot en met 14 oktober 2014) 
 
 
A. BRIEVEN/MEDEDELINGEN VAN GEDEPUTEERDE STATEN 
 

Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling 

1. Brief van 10 september 2014 over Stimulering woningmarkt 
2009-2014 

Betrekken bij Lijst van toezeg-
gingen nr. 1 

2. Brief van 10 september 2014 over Tussenevaluatie Cultuurnota 
2013-2016 

Betrekken bij Tussenevaluatie 
Cultuurnota  

3. Brief van 30 september 2014 over Subsidievaststellingen en  
-verlening Stichting Energy Valley 

Voor kennisgeving aannemen 

4. Brief van 13 oktober 2014 over Hoogwaardige communicatie-
netwerken Drenthe 

Betrekken bij behandeling 
agendapunt 4 

 
 
B. VAN DERDEN ONTVANGEN 
 

Punt Omschrijving Voorgestelde behandeling 

1. Brief van Stichting marktverkenning STERK Midden Drenthe 
van 14 september 2014 over Oprichting stichting 

Voor kennisgeving aannemen 
(ook vermeld op de Lijst van 
ingekomen stukken van de  
Statencommissie Omgevings-
beleid van 22 oktober 2014) 

2. Rapport Terugblik op het rekenkameronderzoek naar subsidies 
voor recreatie en vitaal platteland in de provincie Drenthe van 
de Noordelijke Rekenkamer van 24 september 2014 

Betrekken bij agendapunt 8 

3. IPO; Algemene Vergadering IPO 30 september 2014, impressie 
en openbare besluitenlijst 

Betrekken bij agendapunt 14 

4. Brief van GOR van 13 oktober 2014 over Sociaal Domein ge-
meente Borger-Odoorn 

In handen stellen van fractie-
voorzitters 

5. Brief van de heer A. Legendal van 14 oktober 2014 over Stads-
camping in het centrum van Emmen 

In handen stellen van GS 

 
 
C. TER INZAGE IN LEESKAMER 
 

Punt Omschrijving Behoort bij 

 Geen  

 
 


