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                       Toezeggingenlijst Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie, 7 maart 2018 

     

Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van zaken 

     

Statencommissie korte termijn 

1. Jaarstukken; Natuur en 

platteland 

Gedeputeerde Jumelet: zegt toe op korte termijn een 

bijeenkomst te organiseren over de ontwikkelingen/stand van 

zaken over het beleidsdossier Natuur en platteland. 

 

17.05.2017 28.10.2017 FCBE 28 06 2017: verplaatsen naar een moment 

ná het zomerreces 

 

√ Afgehandeld: bijeenkomst staat gepland voor 

18 april 2018 

 

2. Arbeidsmarkt Gedeputeerde Bijl zegt toe dat PS over de mismatch 

arbeidsmarkt twee varianten ontvangen voorafgaand aan de 

bijeenkomst van 24 januari 2018 

 

08.11.2017 24.01.2018 

01.03.2018 

FCBE 24 01 2018: gedeputeerde Bijl: voor eind 

februari ontvangen PS de gevraagde informatie.  

 

√ Afgehandeld, zei ook brief van 5 april 2018 

(motie M 2017-9) 

 

3. Gezinsbedrijven Gedeputeerde Brink: zegt toe PS voor eind november 2017 

informatie toe te zenden. 

 

08.11.2017 24.01.2018 

01. 04.2018 

FCBE 24 01 1918: Gedeputeerde Brink: de 

informatie zal voor 1 april worden aangeleverd. 

 

√ Afgehandeld bij brief van 8 februari 2018 (Lis 

OGB 21 februari) 

 

 

4. Subsidiëring “Into Nature 

2018” en “Welstaat”. 

 
Gedeputeerde Jumelet zegt toe zorg te dragen voor de door de 
SP gevraagde beantwoording op de 
vragen van de Provinciale Adviescommissie Cultuur schriftelijk 
aan te leveren aan de Staten. 
 

 

13.12.2017 

(PS) 

 

07.02.2018 
√ Afgehandeld bij brief van 2 februari 2018 

 
5. Subsidiëring “Into Nature 
2018” en “Welstaat”. 

 
Gedeputeerde Jumelet zegt toe de gevraagde informatie door 
D66 over betrokkenheid van de regionale 
partners en de bevolking bij het project Welstaat op papier aan 
te leveren. 

 

 

13.12.2017 

(PS) 

 

07.02.2018 
√ Afgehandeld bij brief van 2 februari 2018 
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6. Subsidiëring “Into Nature 

2018” en “Welstaat”. 
Gedeputeerde Jumelet zegt toe de vraag m.b.t. de motie 2015-
27 (Drenthe als voorportaal voor Europese Culturele Hoofstad) 
door te geven aan gedeputeerde 
Bijl. De heer Bijl zal hierop terugkomen 

 

 

13.12.2017 

(PS) 

 

07.02.2018 
√ Afgehandeld bij brief van 2 februari 2018 

 
7. Uitvoering motie 
’Toegankelijkheid’  

 

Gedeputeerde Stelpstra: zegt toe PS te zullen informeren op 
welke wijze de uitvoering van de motie over ‘Toegankelijkheid’ 
terugkomt bij de Staten. 

 

 

24.01.2018 

 

07.03.2018 
√ Afgehandeld bij brief van 13 december 2017 

(krimp en leefbaarheid) 

 
8. RUD 

Gedeputeerde Bijl zegt toe om het verzoek van PS om 

intensivering van de rapportage van de RUD, van een 

maandelijkse halfjaarlijkse rapportage naar een 

kwartaalrapportage, te zullen inbrengen bij het DB AB van de 

RUD en de uitkomst hiervan mee te delen aan PS. 

 

 

 

07 03 2018 

 

07 06 2018 
 

 
 
9. Health Hub Roden 

Gedeputeerde Brink zegt toe na te zullen gaan of het advies 
m.b.t. de asbestinventarisatie bij Health Hub Roden, wordt 
overgenomen.  

 

 

07 03 2018 

 

28 03 2018 
 

 

 

Statencommissie lange termijn (langer dan 3 maanden) 

     

1. GAE; financieel voorstel Gedeputeerde Bijl: zegt toe dat wanneer er een concrete 
uitwerking is van het financiële voorstel GAE en de provincie 
overgaat tot daadwerkelijke betaling hij PS hierover eerst zal 
informeren. 
 

17.05.2017 15.11.2017 FCBE 29 11 2017: brief van GS volgt op korte 

termijn. 

 

√ Afgehandeld bij brief van 8 februari 2018 

 

2. VJN: organisatie 

ontwikkeling 

Gedeputeerde Stelpstra: zegt toe voor de behandeling van de 

begroting 2018 een bijeenkomst te organiseren over de stand 
van zaken van de organisatieontwikkeling. 
 

24.05.2017 15.11.2017 Zie toezegging 08.11.2017: (korte termijn nr. 9) 

 

√ Afgehandeld met bijeenkomst op 24 januari 2018 
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3. Provinciale 

kerngegevens 

Gedeputeerde Bijl: zegt toe dat de provinciale kerngegevens in 
het vervolg op de juist wijze (CBS gegevens) in de begroting 
worden opgenomen. 

08.11.2017 15.11.2018  

 
4. Vrouwen Kiezen Gedeputeerde Bijl: zegt toe dat ‘Vrouwen Kiezen’ in het vervolg 

niet onder ‘overige goederen en diensten’ wordt opgenomen in 
de P&C cyclus maar apart wordt genoemd inclusief financiering 
 

08.11.2017 15.11.2018  

5. Europese investeringen Gedeputeerde Bijl: zegt toe dat de tabel over de Europese 
investeringen in Drenthe inzichtelijker wordt gemaakt. 
 

08.11.2017 15.11.2018  

6. Vitale vakantieparken Gedeputeerde Brink: zegt toe PS jaarlijks te zullen informeren 
over de aanpak van de vitale vakantieparken 

24.01.2018 01.01.2019  

 

 
 

Moties 

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. 

 

FCBE 08 11 2017: Gedeputeerde Brink wordt 

om een reactie gevraagd op 29 november a.s. 

 

FCBE 29 11 2017, ged. Brink: het programma 

van RTVDrenthe ‘Ondernemend Drenthe’ loopt. 

In januari 2018 zal PS worden geïnformeerd hoe 

de motie verder zal worden uitgevoerd.  
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M 2017-9; Intensiveren 

aanpak mismatch 

arbeidsmarkt 

GS wordt verzocht om: 

Een ambitieus plan op te stellen waarmee de provincie de 

komende jaren bijdraagt aan het bestrijden van de steeds 

groter wordende mismatch op de Drentse arbeidsmarkt, 

met ruimte voor creatieve en beproefde methoden als b.v. 

de meester-gezel formule, en dit plan in het najaar 2017 

voor te leggen aan PS. 

 

PS 07.06.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.11.2017 FCBE 08 11 2017: Gedeputeerde Bijl geeft aan 

dat op 24 januari 2018 een workshop 

‘Arbeidsmarkt’ staat gepland waarin e.e.a. aan 

de orde komt. 

 

√ Afgehandeld bij brief van 5 april 2018 

M 2017-10; 

laaggeletterdheid 

GS wordt verzocht om: 

Een nader onderzoek in te instellen van een 

lectoraat/pratoraat bestrijding laaggeletterdheid in overleg 

met betrokken stakeholders als ROC’s, hogescholen en 

instellingen als CMO STAMM 

Uitvoering aan dit onderzoek te geven en te rapporteren aan 

PS voor de begrotingsbehandeling in het najaar 2017 

 

PS 07.06.2017 15.11.2017 

28 02 2018 

FCBE 29 11 2017: Congres op 6 februari 2018 

zal mogelijk een opstap voor uitvoering van de 

motie. 

 

√ Afgehandeld met agendapunt FCBE 7 maart 

2018 (brief 23 januari 2018 over onderzoek en 

monitoring laaggeletterdheid) 

M 2017-23; Jaarlijkse 

Integriteitsdag 

PS spreken uit voortaan een jaarlijkse Integriteitsdag van 

Provinciale en Gedeputeerde Staten van Drenthe te houden. 

 

PS 15.11.2017 15.11.2018  

M 2017-24; keurmerk veilig 

buitengebied 

GS wordt verzocht om: 

- In overleg te treden met onder andere het RIEC 

Noord, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en 

Veiligheid en de Drentse gemeenten om te 

onderzoeken op welke wijze, zoals bijvoorbeeld via 

het Keurmerk Veilig Ondernemen, aandacht 

gevraagd kan worden voor criminele activiteiten in 

het buitengebied. 

- De Staten over de voortgang te informeren vóór de 

Voorjaarsnota 2018 

 

PS 15.11.2017 15.04.2018  

M 2017-25; Provinciale, 

nationale en Europese vlag 

in de Statenzaal 

Het Presidium wordt verzocht stappen te ondernemen die 

ertoe leiden dat ook in de plenaire vergaderzaal van het 

Drentsparlement zowel de Provinciale, de Nationale als de 

Europese vlag zichtbaar wordt. 

 

PS 15.11.2017 15.04.2018  
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M 2017-27; Sluiting 

Kinderafdeling en afdeling 

Verloskunde 

Scherpziekenhuis Emmen 

GS wordt verzocht om: 

- Een zorgtafel te organiseren met betrokken partijen 

- Treant en zorgverzekeraars te stimuleren om te 

werken aan een gezonde zorginfrastructuur en 

toekomstperspectief voor personeel en inwoners 

van de regio. 

 

PS 13.12.2017 15.04.2018  

M 2018 – 1; 

Schadeprotocol 

mijnbouwschade 

gaswinning 

GS wordt verzocht om: 

- Het standpunt zoals genoemd in de motie ter 

kennis te brengen van de regering en de Tweede 

Kamer nogmaals wijzen op de uitspraak van PS 

van 12 juli jl.; 

- Zich in te (blijven) spannen voor een 

schadeprotocol voor mijnbouwschade door 

gaswinning uit de kleine velden; 

- Hierin zo mogelijk samen op te trekken met 

Drentse gemeenten, andere provincies en 

Waterschappen. 

 

PS 07.02.2018 11.07.2018  

M 2018-6 

Beschikbaarheid, 

Bereikbaarheid en 

Betaalbaarheid van 

Medicinale Cannabisolie 

GS wordt verzocht om: 

- Het standpunt zoals genoemd in de motie ter 

kennis te brengen aan de regering en de Tweede 

Kamer en specifiek aan de minister van VWS 

- Zich in te spannen voor een landelijke regeling met 

provinciale dekking. 

 

PS 28.03.2018 11.07.2018  

 


