Betrekken bij
PS-vergadering van
16 december 2020

De leden van de commissie wordt
verzocht hun eventuele opmerkingen
binnen acht dagen na ontvangst aan
de statenadviseur mede te delen.

Besluitenlijst

van de vergadering van de
Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur
en Economie

gehouden op 9 december 2020

Besluitenlijst
Vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie
Woensdag 9 december 2020
Locatie: digitale vergaderomgeving van het drentsparlement
U kunt de agendavoorstellen, de ingezonden brieven en de live-stream via het StatenInformatieSysteem (SIS) inzien op de website van het Drents Parlement onder het volgende adres:
https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Financien-Cultuur-Bestuur-en-Economie-FCBE-1/2020/09-december/09:00
De lijst met toezeggingen tot en met de vergadering van 9 december 2020 is als bijlage opgenomen
bij deze besluitenlijst.

Aanwezig:
de heer S.J. Vegter (voorzitter)
mevrouw B. van den Berg-Slagter (ChristenUnie)
de heer T.P. Blinde (Onafhankelijk Statenlid)
de heer R.W. Camies (Onafhankelijk Statenlid)
de heer B. van Dekken (CDA)
mevrouw G.J. Dikkers (SP)
mevrouw A.J. Dingen-de Vries (D66)
de heer F.D. Duut (OpDrenthe)
mevrouw H.T. Haan (GroenLinks)
mevrouw A.M. Kleine Deters (D66)
mevrouw S.D. Kort (PVV)
de heer R. du Long (PvdA)
de heer H. Loof (PvdA)
mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD)
de heer R.C.R.J. van der Meijden (SP)
mevrouw F.S. Mensen-Maat (PvdA)
mevrouw C.M.J. Mentink-Broekhuis (CDA)
de heer H. Omlo (Onafhankelijk Statenlid))
mevrouw S.J. Peeks (Partij voor de Dieren)
de heer S.R. Pormes (GroenLinks)
de heer H. Post (ChristenUnie)
mevrouw T. Potharst (Partij voor de Dieren)
de heer H.J. Pragt (D66)
mevrouw J.A. Roggen (PvdA)
de heer A.K. Schoenmaker (Sterk Lokaal)
de heer G. Serlie (VVD)
de heer J.H. Steenbergen (Sterk Lokaal)
mevrouw A. Uddinga (VVD)
de heer N.A. Uppelschoten (PVV)
de heer H. Velzing (Forum voor Democratie)
de heer C. Vianen (VVD)

de heer A.J. Voerman (OpDrenthe)
de heer G. Zuur (CDA)
de heer T.H. Corporaal, statenadviseur
de heer R.R.A. Bosch (vicevoorzitter Commissie
van Onderzoek)

Voorts aanwezig de leden van GS:
de heer C. Bijl (PvdA)
de heer H. Brink (VVD)
de heer H.G. Jumelet (CDA)
de heer J.N. Kuipers (GroenLinks)

Afwezig:
de heer N. Vogelzang (PVV)
de heer H.R. Nijmeijer (GroenLinks), wordt
vervangen door de heer E. Bos.
de heer T. Stelpstra (ChristenUnie), gedeputeerde
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1.

Opening

De voorzitter opent de vergadering.
Afmelding(en) ontvangen van: de heer H. Nijmeijer (GroenLinks). Hij wordt vervangen door de heer
E. Bos en de heer N. Vogelzang (PVV).

2.

Vaststelling van de agenda

In verband met privé-omstandigheden is gedeputeerde Stelpstra niet aanwezig tijdens de Statencommissie FCBE. Hij heeft dan ook het presidium verzocht om uitstel van behandeling van de Duitslandagenda 2020-2023, Statenstuk 2020-967 (agendapunt 8).Uitstel betekent dat het betreffende Statenstuk doorschuift naar de commissievergadering van 20 januari 2021. Daarmee is de agenda vastgesteld.

3.

Mededelingen

De heer T. Blinde heeft een mededeling over hoe de 4 voormalige leden van de FvD op dit moment
als onafhankelijke statenleden opereren.

4.

Rondvraag

Hiervan is geen gebruik gemaakt.

5.

Groningen Airport Eelde

De volgende brieven zijn op verzoek van de Statenfracties van PvdD en D66 geagendeerd:
−

−
−

Actuele ontwikkelingen en aanbieden Jaarverslag 2019, 1e Kwartaalrapportage 2020 Groningen
Airport Eelde NV en Jaarverslag 2019 van A&RDF en het Routeontwikkelingsfonds; brief van het
college van Gedeputeerde Staten van 17 juni 2020
Rapportage resultaten GAE eerste halfjaar 2020 en toekomst ontwikkelingen; brief van het college
van Gedeputeerde Staten van 15 september 2020
Brief van Groningen Airport Eelde van 22 september 2020 over Visie, strategie en toekomst Groningen Airport Eelde van het college van 6 oktober 2020

Er hebben zich bij dit agendapunt twee insprekers gemeld: de heer F. van der Werf op persoonlijke
titel en de heer J. Wittenberg namens de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde.
Gedeputeerde Staten zeggen het volgende toe.
Gedeputeerde Bijl zegt toe dat zodra de besluitvorming heeft plaats gevonden in de aandeelhoudersvergadering de exploitatie begroting van GAE naar de Staten toe gaat.
Gedeputeerde Bijl zegt toe dat er eind januari weer een bijpraatsessie komt over stand van zaken
GAE.
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De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat de staten de visie van de Gedeputeerde ondersteund en dat het onderwerp op dit moment voldoende behandeld is.

6.

Financieel Beleid 2020; Statenstuk 2020-963

Gevraagd wordt te besluiten:
I. De volgende verordening en nota’s vast te stellen:
1. de Financiële verordening provincie Drenthe 2020
2. de Nota reserves en voorzieningen provincie Drenthe 2020
3. de Nota investeren, activeren, waarderen en afschrijven provincie Drenthe 2020
4. de Nota weerstandsvermogen en risicomanagement provincie Drenthe 2020
5. de Nota financiering provincie Drenthe 2020
6. de Nota fiscaal beleid provincie Drenthe 2020
7. de Nota begrotingsregels provincie Drenthe 2020
II. De inwerkingtreding van de onder I. genoemde verordening en nota’s te bepalen op
1 januari 2021
III. De volgende verordening, regelingen, nota’s en besluiten met ingang van 1 januari 2021 in te trekken:
1. de Financiële Verordening provincie Drenthe 2012
2. het Financieringsstatuut provincie Drenthe 2014
3. het Kader Revolverend Financieren (2012)
4. de Nota reserves en voorzieningen 2016 zoals opgenomen in de Begroting 2017
5. de Nota weerstandsvermogen en risicomanagement (2012)
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat dit agendapunt als B-stuk gaat naar de PSvergadering van 16 december, mits het aangekondigde amendement van de VVD er komt. Zo niet
dan wordt het een A-stuk.

7.

8e Begrotingswijziging 2020 (3e Actualisatie/slotwijziging); Statenstuk 971

Gevraagd wordt te besluiten:
1. De 8e Begrotingswijziging 2020 (3e Actualisatie/slotwijziging) vast te stellen, inclusief de voorgestelde wijzigingen in de investeringskredieten.
2. Het saldo van de vrije bestedingsruimte van 6.222.401 euro te storten in de Financieringsreserve
3. Voor de aanleg van extra parkeerplaatsen en enkele andere afrondende werkzaamheden in en
rondom de Health Hub Roden een investeringskrediet van 240.000 euro beschikbaar te stellen.
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat dit agendapunt als A-stuk gaat naar de PSvergadering van 16 december.

8.

Onderzoeksprogramma Provinciale Staten Drenthe 2021, Statenstuk 2020-973

Gevraagd wordt te besluiten:
− Het onderzoeksprogramma Provinciale Staten Drenthe 2021 vast te stellen
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De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het Statenstuk als A-stuk doorgaat naar de
PS-vergadering van 16 december.

9.

Besluitenlijst van de vergadering 28 oktober 2020 en de lijst van toezeggingen

De besluitenlijst van de vergadering van 28 oktober 2020 wordt vastgesteld.
De lijst van toezeggingen wordt aangepast inclusief de afhandeling van motie 2019-19 over de generatietoets. Inmiddels zijn alle drie (energietransitieagenda, woonagenda en economische koers) de documenten met generatietoets in PS geweest.
10. Ingekomen stukken
Voorhangprocedure C1. Bij brief van 10 november jl. stelt het college van GS aan PS voor om
€ 200.000,- subsidie te verlenen aan Kamp Coating Emmen BV vanuit de subsidieregeling
Slimme demonstratiefabrieken provincie Drenthe.
De PVV hebben samen met de Onafhankelijke de wens dat de demonstratiefabrieken niet alleen gaan
tonen dat ze slim en groen zijn, maar dat het ook echt gaat om die kennis en innovatie te delen met
het mkb.
De voorzitter concludeert dat GS kan overgaan tot subsidieverlening.

Voorhangprocedure C2. Bij brief van 24 november jl. stelt het college van GS aan PS voor om
€.191.720,-- subsidie te verlenen aan NHL-Stenden Hogeschool voor de Digitale Werkplaats
Drenthe.
Hierover zijn geen wensen of bedenkingen binnengekomen.
De voorzitter concludeert dat GS kan overgaan tot subsidieverlening

Voorhangprocedure C3. Bij brief van 24 november jl. stelt het college van GS aan PS voor om
€ 250.000,-- subsidie te verlenen aan het project 'Samen werken met ervaring', aangevraagd
door Expertisecentrum Sterk uit Armoede en uit te voeren door Expertisecentrum Sterk uit
Armoede, Welzijnsgroep Tinten en netwerkorganisatie Moedige Dialoog.
Zowel het CDA, de PvdA de PVV en de Onafhankelijke leden hebben vragen, wensen of bedenkingen
tegen deze subsidie.
De PVV heeft de wens dat de ervaringsdeskundigen direct werken met mensen die te maken hebben
met langjarige armoede en niet zoals het nu lijkt worden ingezet voor beleidsontwikkeling, lezingen en
workshops etc. Ook de PvdA hoopt dat de ervaringsdeskundigen daadwerkelijk met de mensen die in
armoede gaan zitten en werken aan hoe daaruit te komen.
Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe.
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Gedeputeerde Kuipers zegt toe dat hij op de vragen van het CDA over de Sociale Agenda die gesteld
zijn bij de voorhangprocedure C3 schriftelijk terugkomt.
De voorzitter concludeert dat GS kan overgaan tot subsidieverlening

Brieven LIS A en B
A10. Noodsteun Drents Museum
Vraag PVV: is het niet vreemd, dat de ene overheid (GS) de maatregelen van de andere overheid
(Rijk) omzeilt?
Reactie van Gedeputeerde Bijl: het Drents Museum kon van het ministerie via het Mondriaan Fonds
een schadevergoeding krijgen in kader van de corona voor het bedrag van € 500.000, maar dan
moest de regionale overheid voor hetzelfde bedrag daarin meedoen. Bij navraag bleek, dat wanneer
deze bijdrage in contanten zou zijn, dat die dan in mindering zou worden gebracht op andere steunbijdragen aan het museum. Als de bijdrage zou gebeuren in de vorm van een huur vermindering, zou
dat niet zo zijn. GS ziet het als een weeffoutje in de hele steun systematiek van de corona.
A3. Subsidie restauratie/herbestemming van het voormalig Noorder Sanatorium in Zuidlaren en
het voormalig postkantoor, Kasteel 4 in Coevorden.
Vraag SP: Waarom krijgen deze twee projectontwikkelaars zoveel subsidie of überhaupt subsidie?
Vraag PVV: Waar wordt de subsidie voor de reconstructie van de beide panden nu voor gebruikt? Is
het nu voor de verbouw of voor het hergebruik.
Reactie gedeputeerde Brink: De regeling biedt eigenaren de mogelijkheid om subsidie te vragen voor
de kosten voor het behoud en de herbestemming van leegstaande panden. De subsidie kan alleen
verleend worden voor restauratie en verbouw. De regeling stelt een aantal voorwaarden. Aan deze
voorwaarden is voldaan. GS zien dat de regeling noodzakelijk is om dit soort panden überhaupt nog
verbouwd te krijgen en het te behouden als erfgoed.
A7. Evaluatie en vervolg TopDutch campagne
Vraag PVV: wat is het standpunt van GS over de evaluatie van de TopDutch? De kwaliteit van de
campagne en de verstrekte informatie?
Vraag GroenLinks: is het College voornemens om de evaluatie nog te agenderen. Met andere woorden, komt er nog een Statenvoorstel?
Reactie gedeputeerde Brink: GS herkennen de positieve punten, maar zien ook de kritiekpunten die in
de evaluatie worden genoemd. Dat zijn voor GS leermomenten geweest, die in het mogelijke vervolg
worden meegenomen. Samen met Groningen en Fryslân wordt gekeken hoe de TopDutch campagne,
kan worden voortgezet onder de NOM.
De PVV geeft hierna aan dat zij de brief willen agenderen voor de eerst volgende FCBE vergadering
op 20 januari. Een onderbouwing zal worden aangeleverd.
B4. Brief van Ministerie van LNV van 16 oktober 2020 over Vervroegd Verbod pelsdierhouderij
Vragen CDA: Heeft het college de suggesties in de brief overgenomen? Zijn er al contacten geweest
met pelsdierenhouders en is er een overzicht gemaakt van de beschikbare ondersteuningsmaatregelen?
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Vraag VVD: Kan er iets gezegd worden over het aantal bedrijven in de twee gemeenten in Drenthe en
de omvang van die bedrijven (aantal dieren) ?
Reactie gedeputeerde Jumelet: Deze vragen zijn inmiddels achterhaald door de actualiteit. De laatste
overgebleven nertsen op Nederlandse nertsenhouderijen zijn deze week geruimd. Op dit moment
wordt er door LNV gewerkt aan een stoppersregeling.
B3. Brief van Vakantievreugd van 26 oktober over Brandbrief
Vraag SP: wordt deze brandbrief betrokken bij de uitwerking van de motie “een frisse start na corona”
M2020-34 en krijgt PS ook een terugkoppeling van de uitwerking?
Reactie gedeputeerde Kuipers: GS gaan kijken of en zo ja op welke manier zij ondersteuning kunnen
bieden. De uitwerking van de motie ‘Frisse start’ wordt daarbij betrokken.
A14. Provinciaal toezicht huisvesting statushouders door gemeenten (brief van 1 december
2020)
Vraag PVV: Wordt er nu gepleit voor de herinvoering van de voorrangsverplichting door corporaties
van de woningtoewijzing aan vergunninghouders? Er zijn toch ook burgers met een Nederlands paspoort, die al heel lang wachten op een sociale huurwoning?
Reactie gedeputeerde Kuipers: Het antwoord op beide vragen is ‘ja’.
Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe.
Gedeputeerde Jumelet: zegt toe schriftelijk terug te komen op B5 - advies Goede ondersteuning
sterke democratie
De lijst met ingekomen stukken wordt verder conform vastgesteld.

11. IPO-, SNN- en EU-aangelegenheden, NRK en verbonden partijen
Er zijn geen mededelingen.

12. Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 14.22 uur.
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 20 januari 2021.

Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van
20 januari 2021.

, voorzitter

, statenadviseur
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Toezeggingenlijst Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie, 9 december 2020
Naam

Omschrijving

Startdatum

Einddatum

Stand van zaken

13-05-2020

16-09-2020

√ Mondelinge beantwoording door Gedeputeerde
Brink FCBE van 9 december 2020 bij het vaststellen
van de besluitenlijst en de toezeggingenlijst. Er is
namelijk geen gebruik gemaakt van de
subsidieregeling en daarom is er ook geen
verantwoording aan de orde.
Stand van zaken d.d. 20 januari 2021:

Statencommissie korte termijn
1. Subsidieregeling
grondverwerving
Natuurwerk NederlandDrenthe

Gedeputeerde Jumelet zal nog verantwoording afleggen over
de subsidieregeling grondverwerving Natuurwerk NederlandDrenthe via de P&C-cyclus of de Berap.

2. Banenbehoefte
energiesector

Gedeputeerde Stelpstra zegt toe om bij de netwerkbedrijven na 24-06-2020
te gaan wat de banenbehoefte in de energiesector kan
betekenen voor Drenthe.

28-10-2020

3. Rolverdeling GS en PS
bij wijzigingen begroting

Gedeputeerde Bijl zegt toe de vraag naar de rolverdeling van
GS en PS mee te nemen naar het college van GS.

24-06-2020

28-10-2020

4. Orange the World

Gedeputeerde Bijl zegt bij brief B.3 toe de CvdK te vragen om
terug te komen op het structureel maken van de campagne
Orange the World.

24-06-2020

5. Consequenties
beleidsregels op
doelvermogen

Gedeputeerde Kuipers zegt toe dat gedeputeerde Stelpstra
schriftelijk terugkomt op de vraag van de PvdD wat de
consequenties van deze nieuwe beleidsregels op bijvoorbeeld
het doelvermogen?

09-09-2020

09-12-2020

6. Meenemen brief bij
scenario’s GAE

Gedeputeerde Jumelet zegt toe dat gedeputeerde Bijl
schriftelijk terug komt op de vraag van de PvdD om de brief
mee te nemen in de scenario besprekingen over GAE

09-09-2020

9-12-2020

7. Exploitatie begroting
GAE

Gedeputeerde Bijl zegt toe dat zodra de besluitvorming heeft
plaats gevonden in de aandeelhoudersvergadering de
exploitatie begroting van GAE naar de Staten toe gaat.

09-12-2020

Versie 14 januari 2021

Statenbrief in voorbereiding.

√ De toezegging om dit in GS aan de orde te stellen
is gedaan. Uitkomst is dat er dat er een nieuwe
werkwijze komt voor begrotingswijzigingen.

28-10-2020

√ Afgehandeld. Het provinciehuis stond van 25

november tot 10 december 2020 ’s avonds in het
teken van Orange the World.

√ Afgehandeld met het agenderen van diverse
brieven over GAE in de commissie FCBE op 9
december 2020. De brief waar de PvdD op doelde
was onderdeel van de beraadslaging.

20-01-2020

√ LIS A8 GS-brief van 14 december 2020
Rapportage 3e kwartaal 2020 en begroting 2021 GAE
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√ Bijpraatsessie op 27 januari

8. Bijpraat sessie GAE

Gedeputeerde Bijl: zegt toe dat er eind januari weer een
bijpraatsessie komt over stand van zaken GAE.

09-12-2020

9. Vragen CDA nav
voorhangprocedure C3
over de Sociale Agenda

Gedeputeerde Kuipers zegt toe dat hij schriftelijk terugkomt op 09-12-2020
de vragen van het CDA over de Sociale Agenda die gesteld zijn
bij de voorhangprocedure C3.

20-01-2021

10. Advies Goede
ondersteuning, sterke
democratie

Gedeputeerde Jumelet zegt toe dat het college schriftelijk terug 09-12-2020
komt op de vraag of ze de adviezen onderschrijft of overneemt
die staan in de brief B.5, Advies Goede ondersteuning, sterke
democratie.

20-01-2021

√ Memo Kuipers d.d. 16 december Beantwoording
vragen n.a.v. Lijst van Ingekomen Stukken
Commissie FCBE d.d. 9 december 2020

Statencommissie lange termijn (langer dan 3 maanden)
1. Openbaarmaking
Gedeputeerde Bijl zegt toe zich in te zetten om de nu nog
geheime rapporten rondom geheime rapporten (rapport van het forensisch onderzoek van
WMD
Ernst & Young en de procestactiek van de WMD) nadat het
juridisch traject is afgerond, openbaar te maken.

27-02-2019

2. Evaluatie NICE-Matters

30-10-2019

3. Evaluatie Into Nature

Gedeputeerde Brink zegt toe eind 2020 het project NICEmatters te evalueren en de Staten hierover te informeren.

Gedeputeerde Bijl zegt toe Into Nature te evalueren nadat de
derde keer dat dit georganiseerd wordt is afgelopen.

04-12-2019

01-07-2020

√ LIS A9 GS-brief van 12 januari 2021. Afdoening

01-04-2021

toezegging gedaan in de vergadering van de
Statencommissie FCBE van 27 februari 2019 over
onderzoek mogelijkheid opheffing geheimhouding
stukken WMD
Stand van zaken d.d. 20 januari

01-12-2021

Verwachting is dat de evaluatie half maart naar de
Staten wordt gestuurd. Einddatum afdoening daarom
op 1-04-2021 gezet.
Stand van zaken d.d. 20 januari
De 3de editie van Into Nature is afgelopen jaar
vanwege corona niet doorgegaan. Daarmee schuift
ook de evaluatie een jaar op. Naar verwachting zal
het evenement dit jaar wel doorgaan. Einddatum
afdoening daarom op 01-12-2021 gezet.

4. Structurele en duurzame Gedeputeerde Stelpstra zegt een informatiesessie toe over de
aanpak van de
structurele en duurzame aanpak van de personeelsmiddelen.
personeelsmiddelen

Versie 14 januari 2021

13-05-2020

28-10-2020

Stand van zaken d.d. 20 januari 2021
Wordt ingepland in 1e kwartaal 2021
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5. Digitale toegankelijkheid

Gedeputeerde Kuipers doet toezegging dat de digitale
toegankelijkheid terugkomt bij de uitwerking van de Sociale
Agenda.

09-09-2020

01-04-2021

6. Alternatieven opcenten

Gedeputeerde Bijl: de staten bijpraten via een
informatiebijeenkomst over mogelijke alternatieven voor de
provinciale opcenten op de Motorrijtuigenbelasting.
Gedeputeerde Brink: De Staten worden meegenomen via een
informatiebijeenkomst in de ontwikkeling van de VAM berg.

28-10-2020

1-10-2021

28-10-2020

1-07-2021

7. Informatiebijeenkomst
VAM-berg

Stand van zaken d.d. 20 januari
Deze bijeenkomst wil GS graag op de VAM-berg
organiseren. In verband met de coronamaatregelen
is dat op korte termijn niet mogelijk. Einddatum
afdoening daarom op 01-07-2021 gezet.

Moties
M 2019-14
Haal Skills naar Drenthe

Roepen het college op:
Te onderzoeken of het mogelijk is om in 2021 of 2022 in
Drenthe de landelijke finale te houden van de vak wedstrijden
Skills Talents voor het VMBO Skills Heroes voor mboleerlingen.

PS 09-10-2019

M 2019-17
Meer MKB Drenthe in de
top 100!

Verzoekt het College:
Om met de VDG een concreet en kort actieplan op te stellen
waarin staat hoe gemeenten van elkaar kunnen leren en
goede ervaringen kunnen uitwisselen. Om zo het MKB beleid
in Drenthe te stimuleren en ervoor te zorgen dat Drenthe
volgend jaar beter vertegenwoordigd is in de top 100 van
MKB-vriendelijkste gemeenten.

PS 13-11-2019

Versie 14 januari 2021

√ In de brief van 21 april 2020 (kenmerk
17/5.1/2020000894) is aangegeven hoe GS
uitvoering wil geven aan deze motie. Hoewel de brief
eindigt met de mededeling dat PS in het najaar
verder wordt geïnformeerd over de voortgang
(vanwege corona is dit vertraagd), is het voorstel om
deze motie als afgedaan te beschouwen, omdat het
in uitvoering is.
√ LIS A7 GS-brief van 15 december over ‘Uitvoering
Motie M 2019-17 Meer MKB Drenthe in de Top'100’.
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M 2019-27
Afschaffing
verhuurdersheffing

Verzoekt het College om:
In samenwerking met de Drentse gemeenten,
woningcorporaties, IPO en de VNG er in 2019/2020 bij het
Rijk op aan te dringen dat de verhuurdersheffing wordt
afgeschaft zodat de baten kunnen worden ingezet voor
verduurzaming en nieuwbouw.

PS 18-12-2019

M2019-28
PET-flessen

Verzoekt het college om voor 21 maart 2020 (Nederland
Schoon) te komen met een robuust uitvoeringsvoorstel
rondom PET-flessen

PS 18-12-2019 21-03-2020

M2019–29
Eurovisie Songfestival en
Beste Sportregio van
Europa

Verzoekt het college om:
Zich in te spannen samen met maatschappelijke partners en
zich op te geven voor het onthalen van tenminste 1 van de 41
deelnemende landen voor het vervaardigen van een
introductiefilm voor het Eurovisie Songfestival 2020 met als
thema Drenthe Beste Sportregio van Europa 2020 en
hiervoor, indien nodig, minimale middelen beschikbaar te
stellen.

PS 18-12-2019 01-05-2021

M2020-12
Brede Welvaart en
duurzame
ontwikkelingsdoelen als
koers bij maatregelen
economisch herstel

Verzoekt het college om:
De principes van de brede welvaart en de 17 duurzame
ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties als
koers zien bij de uitwerking van de maatregelen gericht op
economisch herstel tijdens als na de corona-crisis;
deze principes en koers te betrekken bij de door GS in het
najaar te organiseren bijeenkomst 'Weg uit de coronacrisis'

PS 01-07-2020 1-3-2021

Versie 14 januari 2021

√ Bij het aannemen van de motie heeft
gedeputeerde Kuipers aangegeven dat de motie
eigenlijk al was afgedaan/ werd uitgevoerd. Kuipers
voerde op dat moment overleg met de minister
hierover. Daarnaast heeft de motie ook een plaats
gekregen in zowel de Woonagenda, als de
uitvoeringsagenda van de Woonagenda.
GS hebben met GS-brief d.d. 31-3-2020 (LIS A.9)
‘Stand van zaken Motie PET-flessen’ een update
gegeven.
Stand van zaken d.d. 20 januari 2021
Omdat er een hernieuwde oproep door de
organisatie van het Songfestival is gedaan, is de
verwachte afdoening eind deze maand/ begin
februari.
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M2020-17
Stageregeling Corona

M2020-30
Jongerenadviesraad

M2020-34
Frisse start na corona

Versie 14 januari 2021

Verzoekt het college om:
Te onderzoeken of een regeling kan worden uitgewerkt die
het aantal stage- en leerplekken binnen Drentse bedrijven en
instellingen bevordert voor met name mbo-studenten. Tevens
een dekkingsplan op te stellen voor financiering daarvan.

PS 07-10-2020 1-3-2021

Verzoekt het college om:
Om met het jongereninitiatief verdere afspraken te maken en
te komen tot goede spelregels om hun invloed op het
provinciale beleid te waarborgen, en provinciale staten
over de voortgang te informeren.
Verzoekt het college om:
Op heel korte termijn een regeling op te stellen, uit te werken
en te publiceren.

PS 11-11-2020 1-3-2021

Stand van zaken 20 januari
In de laatste coronabrief van 15 december stond dat
ambtelijk de laatste hand wordt gelegd aan een
voorstel voor de uitvoering van de motie. Dit voorstel
is tot stand gekomen in co-creatie met de indiener
van de motie en onderwijsinstellingen. Ook wordt
gebruik gemaakt van de 'lessons learned' bij andere
provincies.

PS 11-11-2020 01-03-2021

5

