
  

 Beknopt verslag Commissie vergadering 
Cie. 46 / Vaste Cie. Regionale Ontwikkeling en Sport 02-2020 

☒ 

Naam Vaste Commissie 

Regionale Ontwikkeling en Sport 

Datum 10/12/2020 

Uitgeschreven voor 10:00 AM 

Aanvangstijd 14: 10 PM 

Plaats Grote Conferentiekamer 

Onderwerp 

 

Bespreking met de minister van RO en Sport 

Deskundigen 

 

Jordan Lydia Aanwezig 
Wip Saskia   Aanwezig 
Ramdaras Ravin Aanwezig 
Kies de ambtelijke Assistent   Aanwezig/Afwezig 

Commissieleden Aanwezig 

 

Afwezig Met 

bericht 

Zonder 

bericht 

Reden 

Afwezigheid 

Vorswijk D. BSc. ☒ ☐ ☐ ☐  

Edwards I. ☒ ☐ ☐ ☐  

Koedemoesoe R. ☒ ☐ ☐ ☐   

Sabajo C. ☒ ☐ ☐ ☐  

Gowrie M. ☒ ☐ ☐ ☐  

drs. Asabina R. ☐ ☒ ☐ ☐  

Aloema R. ☒ ☐ ☐ ☐  

Vaste toehoorder 

mr. Kensenhuis Patrick 

☒ ☐ ☐ ☐  



Jordan G. ☒ ☐ ☐ ☐  

Tarnadi R. ☒ ☐ ☐ ☐  

      

Quorum? Ja☒ Nee☐ 

Genodigden  Geen. 

Korte Inhoud 

 

De commissie Regionale Ontwikkeling en Sport is bijeengeweest ter 

bespreking van de begroting 2020 en 2021. Er zijn met betrekking tot 

de behandeling van de begroting in commissieverband werkafspraken 

gemaakt. Door de voorzitter en de leden van de commissie zijn er 

enkele vraag- en aandachtspunten ten aanzien van de begroting van 

2020 genoteerd, die opgestuurd zullen worden naar de minister van 

Regionale Ontwikkeling en Sport.  

Besluiten 

 

De Commissie heeft besloten: 

o De commissie Regionale Organen uit te nodigen voor de 

vergadering van maandag 12 oktober 2020 met de minister 

van Regionale Ontwikkeling en Sport. 

o Er zal aan de minister van ROS gevraagd worden een 

presentatie te houden over het uitgestippeld beleid van 

desbetreffend ministerie. 

o Indien er nog vragen zijn ten aanzien van de begroting van 

2020 worden de commissieleden in de gelegenheid gesteld die 

tot uiterlijk vrijdag 9 oktober a.s. om 12:00u te mailen naar de 

commissiedeskundige.  

Vervolg activiteiten De commissie zal op maandag 12 oktober 2020 een bespreking hebben 

met de minister en haar staf m.b.t. de begrotingen (2020 en 2021). 

 

 

 


