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                       Toezeggingenlijst Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie, 25 mei 2016 

     

Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van zaken 

     

Statencommissie korte termijn 

1. 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. 

 

√ Afgehandeld: Geagendeerd voor FCBE van 29 

juni 2016 

 

2. 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.  

 

20.01.2016 20.04.2016 FCBE 24 02 2016: Gedeputeerde Stelpstra:  

Er wordt gewerkt aan een mid-term review. De 

verwachting is dat Emmen hiermee binnenkort 

komt.  

 

√ Afgehandeld bij brief van 6 juni 2016 

 

3. Promotie ondernemend 

Drenthe 

Gedeputeerde Brink: zegt toe in de notitie ‘Economische Koers 

van Drenthe’, die voor het zomerreces verschijnt, aandacht te 

zullen besteden aan de zogenoemde ‘pareltjes van Drenthe’. 

 

09.03.2016 

(PS) 

01.07.2016 √ Afgehandeld: Geagendeerd voor FCBE van 29 

juni 2016 

 

4. Circulaire economie Gedeputeerde Brink: zegt toe in de notitie ‘Economische Koers 

van Drenthe’, die voor het zomerreces verschijnt, extra 

aandacht te besteden aan circulaire economie. 

09.03.2016 

(PS) 

01.07.2016  

√ Afgehandeld: Geagendeerd voor FCBE van 29 

juni 2016 

 

5. Circulaire economie Gedeputeerde Brink: zegt toe ná het zomerreces een 

informatieve discussiebijeenkomst te organiseren over 

circulaire economie. 

 

09.03.2016 

(PS) 

01.07.2016  

6. Sociaal beleid; 

bijeenkomst leefbaarheid 

Gedeputeerde Jumelet: zegt toe een bijeenkomst te 

organiseren om invulling te geven aan hoe het onderdeel 

sociaal in het kader van leefbaarheid kan worden ingevuld. 

 

30.03.2016 01.07.2016 √ Afgehandeld, met de bijeenkomst in de Bonte 

Wever op 11 mei jl. 
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7. Investeringsagenda; 

quick scan projecten 

Gedeputeerde Van der Tuuk (Bijl): zegt toe met een voorstel te 

zullen komen voor een quick scan van de projecten (zoals in de 

Investeringsringagenda genoemd) door de commissie FCBE 

 

30.03.2016 01.07.2016  

8. 1
e
 bestuursrapportage 

en 2
e
 begrotingswijzing 

2016 

Gedeputeerde Brink (Bijl): zegt toe na te zullen gaan welke 

toezegging is gedaan, bij de begrotingsbehandeling 2016 i.r.t. 

verhoging van de post onvoorzien m.b.t. het aanleveren van 

een overzicht over de stand van zaken van deze post. 

25.05.2016 01.09.2016  

 

 
9. 1

e
 bestuursrapportage 

en 2
e
 begrotingswijzing 

2016 

Gedeputeerde Brink (Bijl) zegt toe dat het onjuiste bedrag in de 

1
e
 bestuursrapportage bij het onderdeel bestemmingsresultaat 

zal worden aangepast. 

 

25.05.2016 08.06.2016 √ Afgehandeld, met het versturen van een 

Erratum op 3 juni 2016 

10. 1
e
 bestuursrapportage 

en 2
e
 begrotingswijzing 

2016 

Gedeputeerde Jumelet zegt toe dat de vraag over de relatie 

tussen de verkregen rijkssubsidie noordelijke strategie 

herbestemming en de budgetgevolgen vanwege 

herbestemming van leegstaande panden, schriftelijk zal worden 

beantwoord. 

 

25.05.2016 01.07.2016  

11. 1
e
 bestuursrapportage 

en 2
e
 begrotingswijzing 

2016 

Gedeputeerde Jumelet: zegt toe op korte termijn een 

bijeenkomst met de staten te organiseren over het dossier 

Natuur waarbij zowel de stand van zaken inhoudelijk als 

financieel aan de orde komt. 

 

25.05.2016 01.07.2016   

12. Jaarstukken 2015 Gedeputeerde Stelpstra: zegt toe een bijeenkomst te 

organiseren met de woordvoerders Attero zodra de 

Jaarrekening is ontvangen. 

 

25.05.2016 01.07.2016  √ Afgehandeld: bijeenkomst staat gepland voor 

29 juni 2016  

13. GAE; Wet Normering 

Topinkomens (WNT) 

Gedeputeerde Brink: zegt toe in de eerst volgende 

aandeelhoudersvergadering GAE aan te zullen geven dat wat 

Drenthe betreft de lijn van de beloning, de WTN moet zijn. De 

reactie van de aandeelhouders zal hij terugkoppelen aan PS. 

 

25.05.2016 01.07.2016  

 

Statencommissie lange termijn (langer dan 3 maanden) 

     

1. Schaapskuddes Gedeputeerde Jumelet zegt toe dat wanneer bij normaal 16.12.2015 01.06.2016  
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functioneren van het bestuur toch problemen ontstaan bij de 

schaapskuddes het college van GS zorg zal dragen voor een 

oplossing.   

 

(PS) 

2. Invulling locatie 

Hoofdstraat Emmen  

Gedeputeerde Stelpstra: zegt toe de vraag in hoeverre het 

college van GS betrokken is bij de invulling van de locatie 

Hoofdstraat  Emmen (Oude dierentuin) m.n. wat betreft een 

mogelijke culturele invulling, neer te zullen leggen bij 

gedeputeerde Van der Tuuk  

20.01.2016 20.04.2016 

31.12.2016 

FCBE 30/3: Gedep. V.d. Tuuk: of op de locatie 

van de oude dierentuin een kunstenaarsfabriek 

vorm en inhoud kan krijgen is nog niet bekend. Hij 

geeft aan hierop terug te zullen komen. 

Er is geen specifieke relatie met de Hoofdstraat. 

 

3. Jaarstukken 2015 Gedeputeerde Brink(Bijl): zegt toe in het najaar 2016 te komen 

met een notitie over revolverend financieren. 

 

25.05.2016 01.11.2016  

4. Jaarstukken 2015 Gedeputeerde Brink zegt toe in het najaar 2016 een 

werkbezoek te organiseren bij het RSP project Coevorden. 

 

25.05.2016 01.11.2016  

5. NOM Gedeputeerde Brink: zegt toe met enige regelmaat een 

informatieve sessie te willen organiseren over de NOM. 

 

25.05.2016 01.11.2016  

6. Drentse 

Duitslandagenda 

Gedeputeerde Jumelet (Bijl): zegt toe dat in het vierde kwartaal 

2016 een Drentse Duitsland Agenda aan PS zal worden 

voorgelegd ter vaststelling. 

25.05.2016 01.11.2016  

 
 

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 

en deze nog in de huidige bestuursperiode aan PS aan te 

bieden.  

 

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. 

 

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.  

 



 

Versie 23 juni 2016 4 

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. 

 

FCBE 30 03 2016: Gedeputeerde Van der Tuuk 

geeft desgevraagd aan dat eerst de discussie 

over de Drentse Duitslandagenda moet 

plaatsvinden  (FCBE van 25 mei a.s.) voor dat 

deze motie als afgehandeld kan worden 

beschouwd. 

 

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 FCBE 24 02 2016: Gedeputeerde Van der Tuuk 

geeft desgevraagd aan dat GS weliswaar heeft 

toegezegd de motie over te zullen nemen, maar 

dat hij zich afvraagt hoe dit uitvoering moet 

krijgen. Of de CdK (portefeuillehouder) of hij zal 

hierop terugkomen. 

 

FCBE 30 03 2016: Gedeputeerde Van der Tuuk 

geeft aan bezig te zijn met de uitvoering van de 

motie met dien verstande dat niet alleen 

gekeken wordt naar Drentse ondernemers, 

maar naar ondernemers uit de regio. 

 

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 
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M 2016-6; Promotie 

ondernemend Drenthe 

GS wordt verzocht op zeer korte termijn te starten met de 

promotie Ondernemend Drenthe en de benodigde middelen 

hiervoor binnen het huidige programma Economie te vinden, 

of indien dit niet mogelijk is, een voorstel voor financiering 

aan de Staten voor te leggen. 

 

PS 09.03.2016 01.06.2016  

 

 

M 2016-15; meer kansen 

voor sociale 

ondernemingen in Noord-

Nederland 

GS wordt verzocht na de daadwerkelijke aandelenwerving 

door de 3 noordelijke provincies zich ervoor in te spannen 

dat de NOM haar investeringskapitaal ook gaat aanwenden 

als laagdrempelige financieringsbron voor sociale 

ondernemingen die beschikken over een kansrijk perspectief 

en continuïteit in hun bedrijfsvoering 

 

PS 08.06.2016 01.11.2016  

 


