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Toezeggingenlijst  Statencommiss ie Financiën, Cultuu r, Best uur  en Economie, 14 januari  2015 

 
Naam Omschrij ving  Startdatum Einddatum Stand van zaken 

 

Statencommissie korte termijn  

1. Subsidieregeling 
Breedband (PS) 

Gedeputeerde Van der Tuuk zegt toe dat er een statenstuk 
komt over de 2e fase inzake de subsidieregeling breedband. 

10.09.2014 10-12-2014 Er komt in januari 2015 een statenstuk over de 2e fase. 

√Behandeling in Statencommissie van 18. 02. 2015 
2. Informatie voorafgaand 
aan Techniekpact on Tour 

Gedeputeerde Van der Tuuk zegt toe dat voorafgaande aan de

Techniekpact on Tour de commissie informatie ontvangt over: 

- evaluatie van de technasia,; hoe hebben deze 
gefunctioneerd 

- analyse van stageplaatsen 

-  paraplu overzicht van de kwartiermaker in het  
  onderwijsveld (onderwijs en arbeidsmarkt) 

18.06.2014 10.09.2014  
De informatie zal tegelijkertijd met de uitnodiging worden 
toegezonden. 
 

√ Afgehandeld bij brief van 24.01.2015 

3. Sensorcluster Gedeputeerde Van der Tuuk: zegt toe met een rapport te 
komen over de financiële verantwoording van Sensor Universe.

10.09.2014 31.12.2014 √  Afgehandeld bij brief van 02.12.2014 

De brief van 2 december 2014 van GS zal worden 
behandeld in de Statencommissie van 18.02.2015 

4. Uitvoeringsbesluit 
stimulering herontwikkeling 
en herbestemming vastgoed 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe de vraag wanneer de 
staten een rapportage over het Uitvoeringsbesluit stimulering 
herontwikkeling en herbestemming vastgoed (A4) kunnen 
ontvangen schriftelijk te zullen beantwoorden. 

10-09-2014 10-12-2014 √  Afgehandeld bij brief van 21.01.2015 

 

5. Bibliotheekbeleid Gedeputeerde Van de Boer zegt toe de staten te zullen 
informeren over het bibliotheekbeleid zodra er nieuwe concrete 
informatie beschikbaar is. 

29-10-2014 29-01-2015 FCBE 14.01.2015: Ged. V.d Boer: gesprekken lopen 
o.a. over financieel verdienmodel. 

6. Breedband Gedeputeerde van der Tuuk zegt toe de staten in januari 2015 
per brief te informeren over de stand van zaken bij de 
ontwikkeling rondom Breedband. 

29-10-2014 29-01-2015 Zie toezegging Nr. 1 

7. Tussenevaluatie 

Cultuurnota; 

bezoekersaantallen 

Gedeputeerde van de Boer zegt toe dat de bezoekersaantallen 
nadrukkelijk zichtbaar worden bij de tussenevaluatie 
Cultuurnota 

03.12.2014 18.02.2015 Behandeling in cie. van 18 februari 2015. 
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8. Cultuur; subsidie Garage 

TDI 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe de commissie informatie te 
zullen verstrekken in de vergadering van 14 januari 2015 om 

ook over te kunnen gaan tot subsidie voor het 2e jaar aan 
Garage TDI 

03.12.2014 14.01.2015  Info zal door gedep. worden verstrekt in de vergadering  
 van 14.01.2015 

FCBE 14.01.2015: Ged. Munniksma: Binnenkort 
ontvangt de Statencommissie een Memo 

√ Afgehandeld bij brief van  29 januari 2015 
9. RSP monitoring Gedeputeerde Van der Tuuk zegt toe bij iedere rapportage 

RSP monitoring IGO/Atalanta Emmen ook aan te geven waar 
de provincie en waar de gemeente voor verantwoordelijk is. 

14.01.2015 01.07.2015  

 

Statencommissie lange termijn  

1. Revolverend Financieren Gedeputeerde Van der Tuuk zegt toe om zodra het revolverend
financieren is uitgewerkt en geland in de diverse programma’s 
bepaald zal worden wanneer evaluatie aan de orde is. 

12.12.2012 12.06.12.2013 
 
 
 
15.01.2014 
15.01.2015 

B&F 19/6:Ovv ged. vd Tuuk wordt de einddatum 
verschoven omdat de evaluatie later zal plaatsvinden. De 
cie. stemt hier mee in. 
 
FCBE 15/1: wanneer het operationeel gaat worden volgt 
een evaluatie, op dit moment nog minimaal gebruik van 
gemaakt en is een evaluatie niet zinvol. Om die reden 
wordt de einddatum van de toezegging verlengd. 
 

 √ Afgehandeld bij brief van 21.01.2015 

2. RUD; stemverhouding 
(PS) 

Gedeputeerde Van de Boer zegt toe om bij majeure financiële 
beslissingen te bepleiten dat de stemverhouding wordt bepaald 
aan de hand van de financiële inbreng van de 
onderscheidende partners 

26.06.2013 
(PS) 

01.03.2014 
31.12.2014 
 
01.04.2015 

FCBE 6/11: Ovv ged. V.d. Boer wordt de termijn 
verschoven naar 31.12.2014; de cie. stemt hier mee in. 
 
FCBE 14/1/: Ged. V.d. Boer: zal binnenkort met een 
reactie komen. 
DB vergadering RUD vindt in mrt plaatst. Daarna volgt 
een informerende brief. 
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3. RUD; AB/DB en Raad van 
opdrachtgevers 
(PS) 

Gedeputeerde Van de Boer zegt toe om in het kader van de 
actieve informatieplicht de staten te informeren over de 
ontwikkelingen van het AB/DB en de Raad van opdrachtgevers 

26.06.2013 
(PS) 

01.03.2014 
31.12.2014 
 
01.07.2015 

FCBE 6/11: Ovv ged. V.d. Boer wordt de termijn 
verschoven naar 31.12.2014; de cie. stemt hier mee in. 
 
FCBE 14/1/: Ged. V.d. Boer: zal binnenkort met een 
reactie komen. 
Wijzigingsvoorstellen voor aanpassing GR 
(gemeenschappelijke regeling) van deelnemers, 
waaronder de prov. Drenthe en wijzigingsvoorstellen obv 
de wetswijziging GR. zullen worden ingebracht. De aan  
de commissie gedane toezeggingen zullen hierbij worden 
ingebracht. Naar verwachting wordt dit in juni 2015 
opgeleverd. 

4. Werk en banen in de 
bouw 
(PS) 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe op het juiste moment in de 
commissie FCBE met een update over de stavaza over werk-
banen in de bouw 

28.05.2014 
(PS) 

31.12.2014  FCBE: Ged. Munniksma: Brief is in procedure gezet en 
volgt binnenkort. 

5. Recreatie en Toerisme; 
grensregio’s 

Gedeputeerde Van der Tuuk zegt toe binnen het beleidsterrein 
recreatie en toerisme aandacht te besteden aan de Duitse 
grensregio’s. 

24.09.2014 
(PS) 

01.03.2015 √ Afgehandeld bij brief van 21.01.2015 

6. Meertaligheid kinderen in 
Drenthe (PS) 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe onderzoek te doen naar de
(on)mogelijkheden hoe het Drents kan bijdragen aan 
meertaligheid van kinderen 

28.05.2014 
(PS) 

31.12.2014 FCBE 14/1: Agendering in Statencommissie 18/2/12015 

7. Leerstoel Drents (PS) Gedeputeerde Munniksma zegt toe met een voorstel te komen 
betreffende de motie van D66 mbt het instellen van een 
leerstoel Drents (motie 2014-3) 

28.05.2014 
(PS) 

31.12.2014 FCBE 14/1: Agendering in Statencommissie 18/2/12015 

8. Eén lijst voor indexatie 
belastingen, heffingen en 
retributies 

Gedeputeerde Van der Tuuk zegt toe met ingang van de 
nieuwe bestuursperiode (2015- 2019)met één lijst te zullen 
komen waaruit de vaststelling blijkt voor indexatie van 
belastingen, heffingen en retributies en hierbij te kiezen voor 
één pijldatum. 

03.12.2014 31-12-2015  

9. Vitaal Platteland, spoor 2 Gedeputeerde Munniksma zegt toe dat v.w.b. de projecten in 
kader van Vtiaal Platteland, spoor 2 met enige regelmaat te 
zorgen voor terugkoppeling van goedgekeurde projecten door 
de Leadergroep en GS. 

03.12.2014 03.12.2015  
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Moties: 

M 2014-26; Onderwijs en 
arbeidsmarkt 

GS wordt verzocht om te komen met een 
versnellingsagenda 3.0 
GS wordt verzocht om aan het budget van pgr.9.2 een 
reservering toe te voegen van 500.000 euro en dit ten laste 
te laten komen van de financiële baten 2014. 

PS 12.11.2014 01.03.2015  √ Afgehandeld bij brief van 21 januari 2015 

M 2014-27; Laaggeletterdheid GS wordt verzocht in verband met de werkzaamheden van 
het Drenthe en Alfa College in het trainen van 
medewerkers van diverse organisaties de bijdrage van de 
provincie van € 25.000,- te continueren voor nog een jaar. 
GS wordt verzocht een werkbezoek te organiseren aan de 
gemeente Hoogeveen, aangezien deze gemeente met 
financiële steun van de provincie de laatste jaren actief 
inzet heeft gepleegd om hier een slag te maken. 

PS 12.11.2014 01.03.2015  √ Afgehandeld; zie conferentei 

Laaggetterdheid van 5 februari 2015. Op 17 
februari is overleg met het Alfacollege en het 
Bondgenootschap laaggetterdheid over de 
inzet van middelen. 

M 2014-28; Sport en 
duurzaamheid 

GS wordt verzocht in overleg met DEO te beoordelen of 
specifiek voor sportverenigingen in Drenthe een regeling 
kan worden ingesteld, die enerzijds leidt tot lagere 
energielasten en anderzijds tot energiebesparing. 

PS 12.11.2014 01.03.2015 Aangehouden 

M 2014-30; Stimuleren Europa 
werkwijze 

GS wordt verzocht om Programma 1.3 uit te breiden 
met het onderdeel Europa werkwijze. 
GS wordt verzocht hiervoor een bedrag van € 50.000,- per 
jaar beschikbaar te stellen en dekking vanuit programma 
10 te regelen. 
GS wordt verzocht via de P&C cyclus PS te informeren 
over de acties en resultaten op het Europadossier. 

PS 12.11.2014 01.03.2015  
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M 2014-31; Project Aanpak 
knelpunten regionale 
samenwerking 

GS wordt verzocht een project “Aanpak knelpunten 
regionale samenwerking” in te stellen en deze te belasten 
met het gecoördineerd aanpakken van knelpunten die 
(internationale) regionale samenwerking in de weg staan. 
GS wordt verzocht dit project maximaal te laten aanhaken 
en afstemmen met andere initiatieven op dit terrein en 
zodoende komen tot een intensivering van onze inzet.  
GS wordt verzocht hiertoe een plan van aanpak op te 
stellen en deze nog in de huidige bestuursperiode aan PS 
aan te bieden. 

PS 12.11.2014 01.03.2015  

M 2014-40; 
Werkgelegenheid 

GS wordt verzocht met de directive van Philips in 
overleg te gaan met als doel de fabriek in Emmen te 
behouden en daarbij op te trekken met Drentse 2e 
Kamerleden. 
Maar ook in overleg te gaan met de bedrijfsleiding van 
Tjoapack Emmen en Zorggroep Leveste Middenveld. 
Samen met de provincie Groningen en Friesland bij de 
ministers van EZ en SZW er op aandringen meer 
inspanningen te verrichten. 
De economische positive van de regio onder de 
aandacht te brengen in Brussel. 
De TK een afschrift van deze motie toe te zenden ter 
kennisname. (Voor de letterlijke teks zie Motie op DVS.) 
 

PS 17.12.2014 01.03.2015  

M 2015-2; 
Gescheperde 
schaapskuddes 

GS wordt verzocht initiaiteven te nemen om de Drentse 
gescheperde schaapskuddes op de nationale inventaris 
van de immateriële wereld erfgoedlijst te laten plaatsen. 
En om een afschrift van deze motie te doen toekomen 
aan de leden van de Tweede kamer. 

PS 28.01.2015 01.03.2015  

 


