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                       Toezeggingenlijst Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie, 20 januari 2016 

     

Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van zaken 

     

Statencommissie korte termijn 

1. 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 

FCBE 28 10 2015: Voorzitter: de bijeenkomst is 

komen te vervallen. Het voornemen is nu om 

tijdens de Statenontmoeting van 18.11.2015 

hierop terug te komen.  

2. Sociaal domein Gedeputeerde Jumelet zegt toe met een compacte nota over 

het sociaal domein te zullen komen. 

28.10.2015 01.02.2016 
 √ Afgehandeld; nota zal worden geagendeerd 

voor behandeling in Statencommissie FCBE van 

30 maart 2016 

3. Behoud bedrijven in 

Drenthe 

(PS) 

Gedeputeerde Brink zegt toe binnenkort te berichten over de 

stand van zaken m.b.t. de resultaten van het projectenbureau 

Drenthe en de NOM om bedrijven te behouden in Drenthe 

 

11.11.2015 

(PS) 

01.03.2016  

4. Protocol verbonden 

partijen 

Gedeputeerde Jumelet zegt toe dat het college van GS in het 

eerste kwartaal van 2016 met een brief zal komen over de 

uitwerking van het protocol Verbonden partijen.  

 

02.12.2015 01.04.2016  

5. Verordening 

rechtspositie, GS, PS en 

cie.leden; evaluatie 

Commissaris van de Koning: zegt toe dat de Verordening 

rechtspositie, gedeputeerden, statenleden en commissieleden, 

zal worden geëvalueerd. 

 

02.12.2015 01.04.2016 Stand van zaken: CdK geeft aan dat de evaluatie 

in juni of juli 2016 aan PS zal worden 

aangeboden. 

6. Intrekken Verordening 

subsidieverordening 

investeringspremieregeling  

uit 2009 en Human 

Resource Management uit 

2010  

Gedeputeerde Brink: zegt toe schriftelijk zal worden 

aangegeven wat de regelingen hebben opgeleverd. 

20.01.2016 20.04.2016  

7. RSP/REP Emmen Gedeputeerde Stelpstra: zegt toe de vraag om meer 

duidelijkheid te verschaffen over 11,4 miljoen euro RSP/REP 

(gemeente Emmen) schriftelijk te zullen beantwoorden.  

neer te zullen leggen bij gedeputeerde Van der Tuuk 

20.01.2016 20.04.2016  

8. Invulling locatie Gedeputeerde Stelpstra: zegt toe de vraag in hoeverre het 20.01.2016 20.04.2016  
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Hoofdstraat Emmen  college van GS betrokken is bij de invulling van de locatie 

Hoofdstraat Emmen m.n. wat betreft een mogelijke culturele 

invulling, neer te zullen leggen bij gedeputeerde Van der Tuuk  

9. RSP Atalanta; 

Duurzaamheid 

Gedeputeerde Stelpstra: zegt toe dat wanneer duurzaamheid 

i.r.t. RSP Atalanta geen onderdeel uitmaakt van de mid-term 

review, hij de commissie hierover alsnog zal informeren 

20.01.2016 20.04.2016  

10. Projectenbureau 

Drenthe 

Gedeputeerde Brink: zegt toe op korte termijn een bijeenkomst 

te organiseren met de Statencommissie FCBE en de directeur 

van het projectenbureau Drenthe in huize Tetrode. 

20.01.2016 20.04.2016 √ Bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 09 02 

2016. 

 

Statencommissie lange termijn (langer dan 3 maanden) 

     

1. 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  

2. 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  

3. Prolander, 

mandaatregeling 

Gedeputeerde Van der Tuuk: zegt toe dat in de P&C cyclus de 

mandaatregeling bij Prolander zal worden meegenomen 

02.12.2015 01.06.2016  

4. Schaapskuddes Gedeputeerde Jumelet zegt toe dat wanneer  bij normaal 

functioneren van het bestuur toch problemen ontstaan bij de 

schaapskuddes het college van GS zorg zal dragen voor een 

oplossing.   

 

16.12.2015 

(PS) 

01.06.2016  

 
 

Moties 

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 

PS 12.11.2014 

 

01.03.2015 FCBE 09 09 2015: 

In de vergadering van 28.10.2015 zal hierop 

een antwoord worden gegeven. 

FCBE 28 10 2015: Gedeputeerde Van der Tuuk 

geeft aan dat nog geen reactie kan worden 

gegeven. Dit punt zal  in de vergadering van 

02.12.2015 opnieuw aan de orde komen. 
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en deze nog in de huidige bestuursperiode aan PS aan te 

bieden.  

 

FCBE 02 12 2015: Ged. van der Tuuk: In het 

eerste kwartaal van 2016, in maart, wil hij 

hier verder met de Staten over spreken.  

 

Gewerkt wordt aan de invulling van het 

actieprogramma. Zoals: 

- concrete inbreng in een actie 

stuurgroep van BZK via 

burgemeester Bouwmeester van 

Coevorden 

 erkenning van diploma’s van 

verpleegkundigen; dit traject loopt. 

 Interreg. programma’s wordt aan 

ook gewerkt. Zodra hierover meer 

bekend is komt hij hierop terug. 

 

M 2015-20; TTIP/CETA GS wordt verzocht om in IPO verband de dialoog aan te 

gaan met andere provincies die zich zorgen maken over de 

gevolgen van CETA en TTIP. 

GS wordt verder verzocht om in IPO verband, in Brussel en 

Den Haag de mening van PS over CETA en TTIP uit te 

dragen.  

PS 14.10.2015 - De motie is aangehouden. 

M 2015-22; Wijzigen 

inkoopbeleid 

GS wordt verzocht te onderzoeken op welke wijze het 

inkoopbeleid van de Provincie Drenthe kan worden 

aangepast opdat meer inkoopopdrachten terecht gaan 

komen bij Drentse ondernemers. 

PS te informeren over de uitkomsten en over het eventuele 

gewijzigde inkoopbeleid. 

PS (na ca 1 jaar) te informeren over de inkooporders (aantal 

en omvang) die zijn gegund aan Drentse ondernemers, ook 

in verhouding tot het totaal, met een trendanalyse erbij. 

PS 11.11.2015 01.12.2016  

M 2015-35; Hartveilig 

Drenthe 

GS wordt verzocht om met UMCG Ambulancezorg en de 

Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) de haalbaarheid van 

het project Hartveilig Drenthe verder te onderzoeken en PS 

bij de Voorjaarsnota 2016 hierover nader te informeren 

PS 11.11.2015 01.06.2016 Stand van zaken aangegeven bij brief van 28 

januari 2016 

M 2016-5; IC Bethesda 

Hoogeveen 

GS wordt verzocht de IC-afdeling in Hoogeveen nadrukkelijk 

onder de aandacht te brengen bij het Zorginstituut 

PS 03.02.2016 -- De motie is aangehouden 
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Nederland en erop toe te zien dat het instituut de door de 

minister van VWS gedane toezegging nakomt; 

 

GS wordt verzocht bij de Treant Zorggroep erop aan te 

dringen om in al haar ziekenhuizen de IC-afdelingen open te 

houden; 

GS wordt verzocht het belang van de IC-afdeling in 

Hoogeveen bij de minister van VWS onder de aandacht te 

brengen en een mogelijke sluiting af te wenden. 

 


