Toezeggingenlijst Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie, 3 maart 2021
Naam

Omschrijving

Startdatum

Einddatum

Stand van zaken

Statencommissie korte termijn
1. Consequenties
beleidsregels op
doelvermogen

Gedeputeerde Kuipers zegt toe dat gedeputeerde Stelpstra
schriftelijk terugkomt op de vraag van de PvdD wat de
consequenties zijn van deze nieuwe beleidsregels op
bijvoorbeeld het doelvermogen?

09-09-2020

09-12-2020

2. Afronding Vitaal
Platteland

Gedeputeerde Kuipers zegt toe dat de vragen gesteld over A8
Afronding Vitaal Platteland schriftelijke worden beantwoord.

20-01-2021

01-04-2021

3. Definitief werkplan

Gedeputeerde Kuipers zegt toe dat het definitieve werkplan ter
informatie naar de commissie gaat

20-01-2021

01-04-2021

4. Jaarverslagen Energy
Challenges

Gedeputeerde Stelpstra zegt toe dat de jaarverslagen en het
verslag van de raad van toezicht van Energy Challenges zal
worden toegestuurd aan PS.

03-03-2021

01-05-2021

√ Afgedaan en toegezonden per mail griffie op 13/4

Statencommissie lange termijn (langer dan 3 maanden)
1. Evaluatie NICE-Matters

Gedeputeerde Brink zegt toe eind 2020 het project NICEmatters te evalueren en de Staten hierover te informeren.

30-10-2019

01-04-2021

√ LIS A1 GS-brief van 9 maart 2021

2. Evaluatie Into Nature

Gedeputeerde Bijl zegt toe Into Nature te evalueren nadat de
derde keer dat dit georganiseerd wordt is afgelopen.

04-12-2019

01-12-2021

Stand van zaken d.d. 20 januari 2021
De 3e editie van Into Nature is afgelopen jaar
vanwege corona niet doorgegaan. Daarmee schuift
ook de evaluatie een jaar op. Naar verwachting zal
het evenement dit jaar wel doorgaan. Einddatum
afdoening daarom op 01-12-2021 gezet.

3. Structurele en duurzame Gedeputeerde Stelpstra zegt een informatiesessie toe over de
aanpak van de
structurele en duurzame aanpak van de personeelsmiddelen.
personeelsmiddelen

Versie 9 april 2021

13-05-2020

28-10-2020

Stand van zaken d.d. 20 januari 2021
Wordt ingepland in 1e kwartaal 2021
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4. Digitale toegankelijkheid

Gedeputeerde Kuipers doet toezegging dat de digitale
toegankelijkheid terugkomt bij de uitwerking van de Sociale
Agenda.

09-09-2020

01-04-2021

5. Alternatieven opcenten

Gedeputeerde Bijl: de staten bijpraten via een
informatiebijeenkomst over mogelijke alternatieven voor de
provinciale opcenten op de Motorrijtuigenbelasting.
Gedeputeerde Brink: De Staten worden meegenomen via een
informatiebijeenkomst in de ontwikkeling van de VAM berg.

28-10-2020

01-10-2021

28-10-2020

01-07-2021

6. Informatiebijeenkomst
VAM-berg

Stand van zaken d.d. 20 januari 2021
Deze bijeenkomst wil GS graag op de VAM-berg
organiseren. In verband met de coronamaatregelen
is dat op korte termijn niet mogelijk. Einddatum
afdoening daarom op 01-07-2021 gezet.

7. Vervolg TopDutch
campagne

Gedeputeerde Brink zegt toe dat er een Statenbrief komt
voordat de opdracht definitief wordt gegund voor een eventuele
voorzetting van de campagne.
8. Stand van zaken
Gedeputeerde Kuipers zegt toe dat verdere informatie naar de
uitvoering werkplan 2021
staten komt als er meer duidelijk is welke initiatieven er uit de
Sociale Agenda
maatschappij komen en er wat meer zicht is op de voortgang
van de projecten (voor de zomer).
9. Thema duurzaamheid in Gedeputeerde Brink zegt toe dat hij uiterlijk aan het eind van
project IBDO
het jaar de staten informeert over wat er in het project ‘Ik Ben
Drents Ondernemer’ extra is gedaan met het thema
duurzaamheid.
10. Bijeenkomst
Gedeputeerde Brink zegt toe om in het kader van Vitale
ondermijning
Vakantieparken, maar dan wat breder, net voor of na de zomer
al dan niet vertrouwelijke een bijeenkomst voor de staten te
organiseren over ondermijning.
11. Onderzoek Permanente Gedeputeerde Stelpstra: zegt toe de mogelijkheid te
vertegenwoordiging
onderzoeken van een permanente Drentse vertegenwoordiging
Nedersaksen
in Nedersaksen.

20-01-2021

15-9-2021

20-01-2021

01-07-2021

20-01-2021

01-12-2021

20-01-2021

01-09-2021

03-02-2021

01-09-2021

12. Monitoring
Duitslandagenda in P&C
cyclus

03-02-2021

01-11-2021

Versie 9 april 2021

Gedeputeerde Stelpstra: zegt toe de monitoring van de
Duitslandagenda, v.w.b. het opleveren van het aantal banen, in
te voegen bij het onderdeel Europa in de planning en
controlecyclus.
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Moties
M2019-28
PET-flessen

Verzoekt het college om voor 21 maart 2020 (Nederland
Schoon) te komen met een robuust uitvoeringsvoorstel
rondom PET-flessen

PS 18-12-2019 21-03-2020

M2020-12
Brede Welvaart en
duurzame
ontwikkelingsdoelen als
koers bij maatregelen
economisch herstel

Verzoekt het college om:
De principes van de brede welvaart en de 17 duurzame
ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties als
koers zien bij de uitwerking van de maatregelen gericht op
economisch herstel tijdens als na de corona-crisis;
deze principes en koers te betrekken bij de door GS in het
najaar te organiseren bijeenkomst 'Weg uit de coronacrisis'

PS 01-07-2020 01-3-2021

M2020-17
Stageregeling Corona

Verzoekt het college om:
Te onderzoeken of een regeling kan worden uitgewerkt die
het aantal stage- en leerplekken binnen Drentse bedrijven en
instellingen bevordert voor met name mbo-studenten. Tevens
een dekkingsplan op te stellen voor financiering daarvan.

PS 07-10-2020 01-3-2021

Verzoekt het college om:
Om met het jongereninitiatief verdere afspraken te maken en
te komen tot goede spelregels om hun invloed op het
provinciale beleid te waarborgen, en provinciale staten
over de voortgang te informeren.

PS 11-11-2020 01-03-2021

M2020-30
Jongerenadviesraad

Versie 9 april 2021

GS hebben met GS-brief d.d. 31-3-2020 (LIS A.9)
‘Stand van zaken Motie PET-flessen’ een update
gegeven.

Stand van zaken 20 januari 2021
In de laatste coronabrief van 15 december stond dat
ambtelijk de laatste hand wordt gelegd aan een
voorstel voor de uitvoering van de motie. Dit voorstel
is tot stand gekomen in co-creatie met de indiener
van de motie en onderwijsinstellingen. Ook wordt
gebruik gemaakt van de 'lessons learned' bij andere
provincies.
√ LIS A7 GS-brief van 30 maart 2021 Afdoening
Implementatie van de Jongerenadviesraad Drenthe
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