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                              Toezeggingenlijst Sta tencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economi e, 9 september 2015  

     
Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van zaken 
     
Statencommissie korte termijn 
1. Bevordering Drents-
Duits (PvdA) 

Gedeputeerde Munniksma: zegt toe om het uitgewerkte plan 
om het Drents en het Duits in het onderwijs te bevorderen, 
voor te leggen aan PS 
 

18.02.2015 01.07.2015 
 
01.10.2015 

FCBE 17 06: CdK: op dit moment ligt het 
onderwerp in ‘Den Haag’, inmiddels is men ook 
daar van het belang overtuigd. Concrete 
resultaten zijn nog niet bekend. 

√FCBE 09 09: Gedeputeerde Brink nms 

VdTuuk:er is overeenstemming met Stenden 
Hogeschool. Begonnen wordt met Drents en 
Duitse lessenop het basisonderwijs in 2015/2016. 
 

2. Sport en duurzaamheid 
(PS) 

GS zeggen toe om te rapporteren wat het overleg met DEO 
heeft opgeleverd waar het gaat om te beoordelen of specifiek 
voor sportverenigingen in Drenthe een regeling kan worden 
ingesteld, die enerzijds leidt tot lagere energielasten en 
anderzijds tot energiebesparing. 
 

12.11.2014 09.09.2015 FCBE 17.06.2015: besloten is om de 
aangehouden Motie M 2014-28 om te zetten in 
een toezegging van GS. 

√ FCBE 09 09: Gedeputeerde Jumelet mede 

namens gedeputeerde Stelpstra: het onderwerp 
staat geagendeerd op de Energieagenda. 
Zodra meer informatie beschikbaar is wordt dit 
aan PS gemeld.  
 

3. Gescheperde 
schaapskuddes 

Gedeputeerde Jumelet: zegt toe de vraag of de voordracht bij 
het instituut voor de Volkscultuur is neergelegd wat betreft het 
plaatsen van de gescheperde schaapkuddes op de nationale 
inventarislijst van de immateriële werelderfgoedlijst, schriftelijk 
te zullen beantwoorden. 

09.09.2015 28.10.2015  √ Afgehandeld.  Het houden van gescheperde 

schaapskuddes komt op de Nationale Inventaris 
van het Immaterieel Cultureel Erfgoed.  
Feestelijk symposium is op 30 oktober 2015. 

4. Jaarverslag Libeau Gedeputeerde Jumelet: zegt toe de vraag of de provincie risico 
loopt bij Libeau dit n.av. het negatieve kapitaal vermeld in het 
Jaarverslag, schriftelijke te zullen beantwoorden. 

09.09.2015 28.10.2015  

5. Bevrijdingsfestival Gedeputeerde Brink: zegt toe de vraag of GS geïnteresseerd 
is om het bevrijdingsfestival blijvend te ondersteunen, door te 
zullen geleiden naar gedeputeerde Van der Tuuk. 

09.09.2015 28.10.2015  

6. Aanbevelingen Raad 
voor de financiële 
verhoudingen 

De Voorzitter: zegt toe de vraag of de aanbevelingen genoemd 
in de brief van de Raad voor de financiële verhoudingen 
worden uitgevoerd, neer te zullen leggen bij gedeputeerde Van 

09.09.2015 28.10.2015  
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der Tuuk 
7. Noordelijke Innovatie 
Agenda (NIA) 

De voorzitter: zegt toe dat het aanbod van het SNN voor een 
voorlichting over het NIA door de Statengriffie zal worden 
uitgewerkt. 

09.09.2015  De bijeenkomst zal worden gehouden op 
28.10.2015 

 
Statencommissie lange termijn 
     
1. Vitaal Platteland, spoor 
2 

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

03.12.2014 03.12.2015  

2. 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 01.11.2015 FCBE 14.01.2015: Ged. V.d Boer: gesprekken 
lopen o.a. over financieel verdienmodel. 
 
FCBE 18 02 2015: Van de korte naar de lange 
termijn verschoven. Informatie is niet op korte 
termijn te verwachten. 

3. Provinciale 
Adviescommissie Cultuur 

Gedeputeerde Van de Boer: zegt toe dat de rol van de 
Provinciale Adviescommissie Cultuur (PAC) in de volgende 
bestuursperiode aan de orde zal komen. 
 

18.02.2015 31.12.2015 Ambtelijke informatie d.d. 18/8: zal worden 
meegenomen in de voorbereiding nw. Cultuurnota 

4. Financiering 
Schaapskuddes 

Gedeputeerde Jumelet: zegt toe de financiering van de 
Schaapskuddes voor 2016 e.v. de halen uit de post Natuur en 
niet uit de reserve Vitaal Platteland. 

17.06.2015 01.11.2015 Kan worden afgevinkt na behandeling Begroting 
2016 

5. Verordening innovatieve 
ambities 

Gedeputeerde Brink: zegt toe om bij de Verordening 
innovatieve ambities, eventuele knelpunten te inventariseren 
die te maken hebben met de (hoofd)vestiging van de bedrijven 
(art. 3) 

09.09.2015 09.03.2016  

6. Verordening innovatieve 
ambities 

Gedeputeerde Brink: zegt toe dat wanneer aanvragen zijn 
ontvangen hiervan een overzicht wordt gemaakt met 
vermelding van het aantal en soort projecten en welke zijn 
gehonoreerd. 

09.09.2015 09.03.2016  

 
 
Moties  

M 2014-31; Project Aanpak 
knelpunten regionale 

GS wordt verzocht een project “Aanpak knelpunten 
regionale samenwerking” in te stellen en deze te belasten 

PS 12.11.2014 
 

01.03.2015 FCBE 09 09: 
In de vergadering van 28.10.2015 zal hierop 
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samenwerking 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.  
 

een antwoord worden gegeven. 

 


