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                       Toezeggingenlijst Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie, 18 januari 2017 

     

Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van zaken 

     

Statencommissie korte termijn 

1. INCAS3 Gedeputeerde Brink: zegt toe met een voorstel te zullen komen 

om de ‘lessons learned van INCAS3 met de commissie te 

bespreken in een aparte bijeenkomst in het voorjaar van 2017 

26.11.2016 01.04.2017  

2. NRK rapport ‘op eigen 

benen?’ 

Gedeputeerde Jumelet: zegt toe na te zullen gaan of de 

evaluatie van de sociale allianties aanwezig is en zo ja, of PS 

hierover op korte termijn kunnen beschikken. 

18.01.2017 01.02.2017  

3. Subsidie Added Emmen 

Hightech Campus 

Gedeputeerde Bijl: zegt toe de vraag of de subsidieverlening 

aan Added Hightech Campus in porties van € 150.000 wordt 

voorgelegd aan de PS, schriftelijk te zullen beantwoorden 

18.01.2017 01.03.2017  

 

Statencommissie lange termijn (langer dan 3 maanden) 

     

1. 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 

18.01.2017 

FCBE 29/6, ged. Bijl: besluitvorming over de 

Drentse Duitslandagenda volgt in januari 2017 

FCBE 18/1: ged: Bijl: de Drentse Duitslandagenda 

wordt besproken in de werkgroep DrEUn op 8 

maart 2017. Daarna zal deze worden voorgelegd 

aan PS. 

 

2. Cultuurnota Gedeputeerde Bijl: zegt toe om in het voorjaar van 2017 een 

bijeenkomst te organiseren over de effecten van het in de 

markt zetten van cultuur/cultureel erfgoed. 

14.09.2016 01.05.2017  

3. Arbeidsmarkt en 

Onderwijs 

Gedeputeerde Bijl: zegt toe in het voorjaar 2017 een 

bijeenkomst te organiseren waarin de stand van zaken m.b.t. 

het programma Arbeidsmarkt en Onderwijs wordt toegelicht, 

incl. de tot dat moment bereikte effecten. Het in het najaar van 

2016 nog te verschijnen rapport van SER Noord-Nederland 

over een ‘toekomstbestendige arbeidsmarkt’, zal hierbij worden 

betrokken. 

14.09.2016 01.04.2017  

 

 

4. Cultuurnota Gedeputeerde Bijl: zegt toe een bijeenkomst te organiseren 

over de in de Cultuurnota van toepassing van zijnde indicatoren 

en hoe deze tot stand komen. 

14.09. 2016 26.10.2016 

01 04 2017 
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5. GAE Gedeputeerde Bijl zegt toe n.a.v. amendement A 2016-17 dat 
GS nadrukkelijk zullen bekijken welk 
bestuursmodel van GAE van de drie genoemde mogelijkheden 

het meest draagvlak heeft. 

14.12.2016 31.05.2017  

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.  

 

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. 



 

Versie 30 maart 2017   3 

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 

 

01.01.2017 

FCBE 14/9: ged. Brink: stavaza: 

Met RTVDrenthe zijn afspraken gemaakt over 

ongeveer 25 programma’s over de Drentse 

economie. Het plan wat hiervoor is gemaakt zal 

hij toesturen aan de commissie. 

 

Verder studeert GS op welke wijze Drenthe als 

ondernemende provincie kan worden 

neergezet. 

T.z.t. zullen ze hierop terugkomen. 

 

 

 

M 2016-21; 

Vrijetijdseconomie 

GS wordt verzocht om de conclusies en aanbevelingen 

vanuit het BMC rapport ‘De economische betekenis van de 

Hippische sector in Drenthe’ te betrekken bij de 

ondersteuning van de vrijetijdseconomie. Om in te zetten op 

de paardensport in Drenthe met als eerste prioriteit zorg te 

dragen voor verbetering van het netwerk ruiterpaden en een 

goede bewegwijzering hiervan. Om samen met relevante 

partijen zoals het Recreatieschap Drenthe, KNHS, het 

Hippisch Platform, terreinbeheerders, gemeenten en 

Marketing Drenthe een plan van aanpak en 

meerjarenplanning te maken. Om bij de behandeling van de 

begroting 2017 met een concreet voorstel te komen  

 

PS 13.07.2016 09.11.2016 FCBE 31/10: Stand van zaken: Er is een PvA 

gemaakt i.s.m. partijen. Om deze actie uit te 

voeren is 100.000 euro opgenomen in de 

begroting 2017.  

M 2016-29; Sociaal 

ondernemen 

GS wordt verzocht om in het najaar van 2016 te komen met 

een verkennende notitie Sociaal Ondernemerschap, met 

daarin een overzicht van de mogelijkheden voor de provincie 

om deze sector te versterken. 

PS 13.07.2016 01.11.2016 Zie brief van GS van 14-12-2016; begin 2017 

volgt een verkennende notitie. 

 


