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                      Toezeggingenlijst Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie, 7 november 2018, versie 30 nov   
     

Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van zaken 

     

Statencommissie korte termijn 

 
1. Overschrijding 124% 
‘Economisch Drenthe’ 

Gedeputeerde Brink zegt toe op korte termijn te komen met 
nadere informatie over de overschrijving van 124% bij 
‘Economisch Drenthe’ n.a.v. de vraag van D66 bij de 2e 
bestuursrapportage. 

 

 

7.11.2018 

 

14.11.2018 

 

 

 

Statencommissie lange termijn (langer dan 3 maanden) 

     

3. Europese investeringen 

 

 

 

 

Gedeputeerde Bijl: zegt toe dat de tabel over de Europese 
investeringen in Drenthe inzichtelijker wordt gemaakt. 
 

08.11.2017 15.11.2018 Tijdens de commissievergadering van 7-11 wordt 

door de voorzitter aangegeven dat de tabel niet in de 

begroting is opgenomen. Gedeputeerde Bijl komt 

hierop terug.  

4. Vitale vakantieparken Gedeputeerde Brink: zegt toe PS jaarlijks te zullen informeren 
over de aanpak van de vitale vakantieparken 
 

24.01.2018 01.01.2019 √ Afgehandeld met een informerende bijeenkomst 

op 21-11  

5. Health Hub Roden Gedeputeerde Brink zegt toe jaarlijks verslag te doen van de 
stand van zaken bij Health Hub Roden (HHR), te beginnen in 
2019 
 

28.03.2018 28.03.2019  

6. Health Hub Roden Gedeputeerde Brink zegt toe dat winst bij de HHR terugvloeit 
naar de provincie. Het geld blijft beschikbaar voor de HHR om 
o.a. eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. 
 

28.03.2018 28.03.2019  

7. Regionaal 

ondermijningsbeleid  

De commissaris van de Koning zegt toe wanneer het regionaal 
ondermijningsbeleid van het RIEC gereed is, de Staten 
hierover te informeren.  

27.06.2018 31.01.2019  
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Moties 
 

 

M 2017-25; Provinciale, 

nationale en Europese vlag 

in de Statenzaal 

Het Presidium wordt verzocht stappen te ondernemen die 

ertoe leiden dat ook in de plenaire vergaderzaal van het 

Drentsparlement zowel de Provinciale, de Nationale als de 

Europese vlag zichtbaar wordt. 

 

PS 15.11.2017 15.04.2018  

 

 

 

 

 

M 2017-24; keurmerk veilig 

buitengebied 

GS wordt verzocht om: 

1. In overleg te treden met onder andere het RIEC 

Noord, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en 

Veiligheid en de Drentse gemeenten om te 

onderzoeken op welke wijze, zoals bijvoorbeeld via 

het Keurmerk Veilig Ondernemen, aandacht 

gevraagd kan worden voor criminele activiteiten in 

het buitengebied. 

2. De Staten over de voortgang te informeren vóór de 

Voorjaarsnota 2018 

 

PS 15.11.2017 15.04.2018 

 

 

27.06.2018  

 

 

 

19.06.2019 

√ Afgehandeld per brief van 5 juni 2018 (A9) 

 

CU (mevr. vd Berg) geeft aan dat deel 2 van de 

motie is afgehandeld bij brief van 5 juni 2018 

(A9). Deel 1 blijft staan (verwacht: eerste helft 

2019).  

M 2018-13: 

salderingsregeling voor 

sportverenigingen en 

dorpshuizen 

 

GS worden verzocht om: 

- Er bij het Ministerie van Economische Zaken en 

Klimaat aan te dringen op een uitzonderingspositie 

voor sportverenigingen en dorpshuizen, zodat 

zonnepanelen ook voor hen interessant blijven.    

PS 03.10.2018  √ Afgehandeld, er heeft een gesprek 

plaatsgevonden. Dit is aangegeven door GS 

tijdens de vergadering van 7-11.  
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M 2018-14 

Nieuwe voor oude 

schoenen (SNN) 

PS spreken uit: 

- om als Staten het initiatief te nemen om dit jaar een 

nieuwe werkwijze te willen uitwerken rond de SNN. 

- Dat in de nieuwe werkwijze rondom de SNN de 

Staten uit Fryslân, Groningen en Drenthe elkaar 

tenminste één keer per jaar willen ontmoeten, om 

kennis en informatie uit te wisselen en bovenal om 

samen te werken om te komen tot gebundelde 

kracht voor en ten gunste van inwoners van de drie 

provincies in Noord-Nederland.  

- Dat onder die gebundelde kracht wordt verstaan 

om vanuit de gezamenlijke Staten een innovatieve 

samenwerking en betrokkenheid te tonen die blijkt 

uit vragen en/of moties. Nieuwe schoenen voor een 

gemeenschappelijk wandeltempo!  

 

PS 03.10.2018 01.01.2019  

M 2018-24: 

functieverbreding van 

Drentse dorpshuizen 

GS worden verzocht om:  

- Een inventarisatie te maken van de wenselijkheid 

en de mogelijkheid om dorpshuizen in Drenthe voor 

uiteenlopende faciliteiten geschikt te maken 

- Om op basis van deze inventarisatie 

experimenteergeld ter beschikking te stellen, om 

middels een aantal pilots de provinciale plus t.a.v. 

de gemeentelijke taken in de functieverbreding van 

dorpshuizen en leefbaarheid te kunnen verkennen 

PS 14.11.2018 27.02.2019  

M 2018-25 GS worden verzocht om: 

- Nog voor het einde van deze collegeperiode met 

een voorstel richting GS te komen waarbij in haar 

subsidieverordening toegankelijkheid als apart 

aandachtspunt is opgenomen en waarin bij nieuwe 

aan- of uitbestedingen het thema toegankelijkheid 

in de toetsing wordt meegewogen  

PS 14.11.2018 27.02.2019  

 


