Betrekken bij
PS-vergadering van
5 februari 2020

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

Samenvatting

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

gehouden op 22 januari 2020

SAMENVATTING
Vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie
Woensdag 22 januari 2020
U kunt de agendavoorstellen en de ingezonden brieven, evenals de samenvattingen, via het StatenInformatieSysteem (SIS) inzien op de website van de provincie onder het volgende adres:
https://www.drentsparlement.nl/vergaderingen/.
De lijst met toezeggingen tot en met de vergadering van 22 januari 2020 is als bijlage opgenomen bij
deze samenvatting.
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1. Opening
De voorzitter, de heer Vegter, opent om 9.00 uur de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
2. Vaststelling van de agenda
De agenda wordt conform vastgesteld.
3. Mededelingen
Gedeputeerde Brink meldt dat er een brief naar de Staten is verstuurd over de beëindiging van
TopDutch. De opdracht aan Berenschot is in goed overleg ingetrokken en er zal opnieuw een onafhankelijk bureau ingeschakeld worden om te onderzoeken wat TopDutch heeft opgeleverd.
4. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
5. Onderzoeksprogramma Provinciale Staten 2020, voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van Drenthe van 9 december 2019, kenmerk 50/SG/202000077
Statenstuk 2019-917
Samenvattende reactie van de fracties
De Partij voor de Dieren vindt dat het huidige programma een weerslag is van het optimaal benutten
van de Drentse griffie door PS. Het gevraagde budget en de genoemde thema’s zijn reëel. GroenLinks ziet een constructieve meerwaarde voor PS in de onderzoeksfunctie van de griffie en staat achter de vier onderzoeksthema’s door de Commissie van Onderzoek (CvO) opgesteld. De VVD is kritisch tegenover het Drents panel en ziet in CMO STAMM de aangewezen instantie voor panelonderzoek. Verder lijkt het de fractie goed het nut van oplegnotities te evalueren, dit geldt voor alle onderzoeksproducten en het onderzoeksbudget. Het Forum voor Democratie legt de prioriteit bij het thema
‘Samenleving en Bestuur’ en ziet in de weinig concrete invulling van dit onderwerp een kans hier nog
verder invulling aan te geven. De PvdA vindt dat de gedeelde onderwerpen met gelijke informatie voor
iedereen de discussie ten goede komt en zou bij het uitbesteden van onderzoek liever gebruik maken
van organisaties uit Drenthe. De fractie geeft aan dat het onderwerp ‘Impact ondernemen’ toegevoegd
kan worden aan het thema ‘Regionale economie’. Het CDA is blij dat er in Drenthe een koppeling is
tussen onderzoek en griffie. Het proces is zorgvuldig geweest en de thema’s zijn goed gekozen.
De heer Pruisscher bedankt, als plaatsvervangend voorzitter van de CvO, voor de steun aan het onderzoeksprogramma. Hij geeft aan dat er altijd nieuwe thema’s toegevoegd kunnen worden aan het
programma. De CvO buigt zich momenteel over het Drents panel. De koppeling met CMOSTAMM is
hierbij een mogelijkheid. Een kritische blik op de eigen werkzaamheden is goed. Er kan meer verwacht worden van het thema ‘Samenleving en Bestuur’, hier werkt de werkgroep veranderende samenleving aan. Bij ‘Economie’ gaat het vooral over het bijhouden van de aanbevelingen van het Rekenkamerrapport en de ontwikkelingen in de nieuwe economische koers. De heer Pruisscher geeft
aan dat Impact ondernemen een mogelijk onderwerp zou kunnen zijn voor een Statenontmoeting.
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat Statenstuk 2019-917 als A-stuk behandeld
zal worden in de Statenvergadering van 5 februari 2020.
6.

Brief van de heer H. van Houten van 21 september 2019 over Ouderen en toegankelijkheid

Dit punt is geagendeerd op verzoek van de Statenfracties CDA en GroenLinks.
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De heer Van Dekken (CDA) wil de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van RTV Drenthe als regionale omroep voor alle inwoners versterken. Van alle Drenten heeft 5,4% auditieve problemen.
Samenvattende reactie van de fracties
Alle fracties zijn het eens over het belang van toegankelijkheid van RTV Drenthe voor mensen auditieve problemen. Ook vanwege de rol van RTV Drenthe bij calamiteiten.
De SP, PvdA, Partij voor de Dieren, het Forum voor Democratie, D66, de ChristenUnie en Sterk Lokaal geven hierbij aan dat het college van GS samen met RTV Drenthe op zoek moet gaan naar oplossingen hiervoor. De VVD vindt dat de omroep zelf uit eigen budget de ondertiteling kan betalen,
omdat zij reeds subsidie ontvangen. De Partij voor de Dieren vraagt zich af of de ondertiteling verdwenen is door bezuinigingen en of RTV Drenthe een beleid heeft voor mensen met een beperking. Het
Forum voor Democratie geeft aan dat de ondertiteling is gestopt i.v.m. bezuinigingen. De omroepsector ontvangt middelen op basis van het aantal inwoners per provincie. Drenthe ontvangt daardoor minder middelen dan andere provincies, terwijl de kosten en uitgaven gelijk zijn. De fractie stelt voor een
eenmalige investering uit de Investeringsagenda te doen voor ondertiteling. De ChristenUnie vraagt
naar de oorzaak van het ontbreken van de ondertiteling bij RTV Drenthe. De PVV wijst op YouTube
en andere programma’s die op internet automatische ondertiteling kunnen bieden.
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:
Gedeputeerde Kuipers vindt het evenals de fracties belangrijk dat iedereen in Drenthe nieuws en actualiteiten van RTV Drenthe moet kunnen volgen. De omroep zet ook veel nieuwsberichten op internet.
Vroeger gaf de provincie een deel van Rijksmiddelen als subsidie door aan RTV Drenthe, die de omroep naar eigen keuze kon gebruiken. Daarnaast werden nog provinciale middelen gegeven, die van
2010-2013 zijn afgebouwd. Per 1 januari 2014 is het Rijk verantwoordelijk voor subsidie aan regionale
omroepen. In 2017 heeft het Rijk een bezuiniging toegepast. Het is voor het college moeilijk te beoordelen hoe noodzakelijk de bezuiniging op de ondertiteling was, aangezien de omroep zelf over de begroting gaat. Op dit moment vindt er een vertaling plaats van een Europese richtlijn naar de Nederlandse wetgeving om te kijken hoe tv-programma’s op de juiste manier toegankelijk kunnen worden.
Het is belangrijk dat de regionale omroepen daar een plek in krijgen. Gedeputeerde Kuipers roept in
dit kader de fracties op om de collega’s in Den Haag te benaderen. De heer Kuipers geeft aan met de
heer Binnendijk in gesprek te gaan.
De heer Van Dekken (CDA) geeft aan dat sprake is van een helder signaal vanuit de Staten dat er
principieel een betere toegankelijkheid van de regionale omroep moet zijn.
Toezeggingen
Gedeputeerde Kuipers zegt toe met de heer Binnendijk van RTV Drenthe in gesprek te gaan.
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat dit onderwerp voldoende besproken is.
7.

Brief van KNSB Gewest Drenthe van 29 oktober 2019 over kunstijsbaan in Drenthe

Geagendeerd op verzoek van de Statenfractie Sterk Lokaal.
De heer Schoenmaker (Sterk Lokaal) is met de KNSB in Drenthe bezorgd over de afwezigheid van
een ijsbaan in Drenthe. IJssport, breedtesport, is goed voor het imago van Drenthe en de gezondheid
en vitaliteit van veel Drenten. IJsbanen hebben een bovenregionale functie, waardoor initiatief en financiële ondersteuning van de provincie noodzakelijk zijn. De fractie ziet een aanjagende rol voor de
provincie weggelegd.
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Samenvattende reactie van de fractie
De VVD maakt duidelijk dat een ijsbaan inderdaad een bovenregionale functie heeft en dat er al ijsbanen in Heerenveen en Groningen liggen. Het initiatief ligt bij een investeerder. De provincie heeft een
aantal jaren terug € 5 miljoen beschikbaar gesteld voor ondersteuning, maar tot op heden is daar
geen beroep op gedaan wegens gebrek aan kansrijke initiatieven. Dit geld is er nog steeds en kan wat
de VVD betreft ook naar een andere grootschalige sportvoorziening gaan. De SP deelt de opvatting
van Sterk Lokaal dat er op een goede manier sport bedreven moet kunnen worden in Drenthe. Er
moet een goed uitvoerbaar en rendabel plan komen, met voor iedereen toegankelijke entreeprijzen.
De € 5 miljoen zou dan weer beschikbaar gesteld kunnen worden. De Partij voor de Dieren is voor
een multifunctioneel sportcentrum en hoopt op een realistisch, haalbaar en betaalbaar plan, dat tevens duurzaam is. De fractie ziet voor de provincie wel een rol weggelegd als subsidieverlener, maar
niet als aanjager. Het CDA staat achter een substantiële financiële bijdrage rondom een bovenregionale schaatsvoorziening, deze businesscase is echter niet rond te krijgen. De fractie ziet geen rol voor
de provincie als aanjager, daar is steun vanuit het bedrijfsleven voor nodig. De € 5 miljoen moet wel
voor sport beschikbaar blijven, omdat er een belangrijke relatie tussen breedtesport en topsport ligt.
D66 is voor goede sportaccommodatie in Drenthe en kan instemmen met een bijdrage van de provincie als het gaat om een bovenregionale voorziening. Het initiatief, de realisatie en de organisatie moeten vanuit particuliere of gemeentelijke plannen komen. Het Forum voor Democratie wil graag meer
inzage in de omvang van de behoefte aan een schaatsfaciliteit in Drenthe, omdat er naast een goedkeuring op het vergunningsstelsel ook een forse investering van de provincie nodig is. Daarna kan de
fractie zich pas uitspreken over wel of geen steun geven aan de ijsfaciliteit. De CU wil de breedtesport
ondersteunen, dus ook de ijssport en heeft een open houding voor initiatieven met goede plannen.
Volgens de fractie is er op dit moment geen bedrag meer gereserveerd voor de ijssport, dus moet er
wel gekeken worden naar de dekking. De PVV zou het mooi vinden als er een ijsbaan in Drenthe zou
komen en vindt dat de provincie daar wel aan mag bijdragen, eventueel uit de Investeringsagenda. De
PVV ziet een combinatie met TT-park, skicentrum, Ice-World en FOC.
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:
Gedeputeerde Brink geeft aan dat het college het ook jammer vindt, dat er na vier jaar geen ijsbaan is
gerealiseerd. Iedereen is vrij om te komen met realistische, haalbare, betaalbare initiatieven met voldoende draagvlak. De provincie staat nog steeds achter een bovenregionale sportvoorziening, maar is
geen initiatiefnemer. Of er geld voor de sportvoorziening is, hangt af van het plan, het initiatief en de
behoefte. Het college heeft hierover een gesprek gevoerd met de heer Jonker van de KNSB en met
de gemeente Assen. De € 5 miljoen is weer terug gegaan naar de reserve.
De heer Schoenmaker (Sterk Lokaal) is blij met de reacties van de meeste fracties en begrijpt de reactie van gedeputeerde Brink. De fractie blijft van mening dat een bovenregionale ijsfaciliteit meer
aangejaagd zou kunnen worden vanuit de provincie, vanwege het belang voor alle Drenten. De fractie
is wel bezorgd over de beschikbaarheid van de € 5 miljoen.
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat dit onderwerp voor nu voldoende is besproken.
8. Agiostorting NOM en opheffing IFNN
Statenstuk 2019-913
Samenvattende reactie van de fracties
Alle fracties geven aan nog behoefte te hebben aan een informatiebijeenkomst over de NOM.
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Verder geven de fracties aan:
GroenLinks mist de onderbouwing waarom de liquidatie niet in 2029 plaatsvindt en waarom het saldo
niet naar de algemene middelen teruggaat, zoals afgesproken in de brief van 3 juni 2016 van de minister aan de Tweede Kamer. Het college heeft verzuimd de Staten te informeren over het slecht functioneren van het fonds en de evaluatie had door derden uitgevoerd moeten worden. De VVD is blij met
het terugkrijgen van de subsidie van € 3,3 miljoen, maar vindt het niet logisch, dat dit geld d.m.v. een
agiostorting naar de NOM gaat. De fractie vraagt uitleg waarom voor deze weg is gekozen. De SP zal
pas een standpunt innemen na de antwoorden van het college. De fractie vraagt of PS een plan kunnen bedenken om het voor sociale ondernemingen mogelijk te maken toegang te krijgen tot de NOM.
Het CDA wil het opheffen van de IFNN en de agiostorting uit elkaar halen, om een doelredenering te
voorkomen. De fractie van de CU sluit zich hierbij aan. De fractie vraagt waarom de MKBvoorwaarden niet zijn aangepast, waarom de NOM het financieringsinstrument IFNN niet over neemt,
of er in drie jaar tijd € 1,7 miljoen verloren is gegaan, welke andere mogelijkheden er zijn bij opheffing
van de IFNN en of dit geld wel beschikbaar blijft voor het MKB. Sterk Lokaal vraagt zich af of er een te
rooskleurig beeld wordt voorgesteld bij subsidies en wat de toekomstverwachting van de NOM is; de
NOM is 100% aandeelhouder van IFNN. De fractie wijst in dit kader op het het rapport ‘Werkt het?’
van de rekenkamer. OpDrenthe wil graag meer horen over de balans bij de NOM tussen het afwezig
lijken van liquiditeitsproblemen en het instorten van verkopen uit participaties. De fractie vraagt
waarom de voorwaarden niet bijgesteld zijn, omdat ze te stringent blijken. Het bestaan van concurrerende ontwikkelingsmaatschappijen, zoals de NOM, RVO en Invest-NL, moet voorkomen worden. De
Partij voor de Dieren krijgt de indruk dat de tekorten van de NOM opgelost worden door de storting
van de overgebleven gelden van het IFNN en voorbij gaat aan de oorzaken van de tekorten bij de
NOM. De fractie vraagt of er nog contact is geweest met andere provincies en of de gedeputeerde de
doelstellingen voor de opstart van groene initiatieven wil meenemen in de voorgenomen storting aan
de NOM. De PvdA vraagt zich af of het nu gaat om de resultaten van het IFNN of om de liquiditeitspositie van de NOM. Er zijn twee rapporten, die elkaar tegenspreken. De PvdA trekt de conclusies dat
zaken die niet werken, aangepast of gestopt moeten worden en dat er geen haastige besluiten moeten worden genomen. De fractie sluit zich verder aan bij eerder gestelde vragen. D66 stemt in met de
opheffing van IFNN, omdat het initiatief niet werkt. Er is bijna geen gebruik van de regeling gemaakt.
De ChristenUnie vraagt of de oprichting van Invest-NL nog invloed heeft op de opheffing van IFNN.
Wat betreft de agiostorting mist de fractie onderbouwing en informatie. De CU wordt alert door de liquiditeitstekorten en de wens tot snelle besluitvorming en vraagt hoe het college staat tegenover een
evaluatie over de NOM en haar B.V. ’s. Waarom is er gekozen voor een agiostorting i.p.v. een overbruggingskrediet?
De PVV vraagt waarom de voorwaarde, dat twee MKB-bedrijven moeten samenwerken voor een lening, niet tussentijds veranderd is. De fractie mist een goede onderbouwing voor overheveling van
fondsen van het IFNN naar de NOM en vraagt of het bij de NOM nog wel primair gaat om de versterking van de werkgelegenheid in het noorden.
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord
Gedeputeerde Brink: Op 10 april wordt er in de algemene vergadering van aandeelhouders gestemd,
ook door het Rijk en de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. Er is afstemming geweest met het
ministerie van EZ, dat voor 50% aandeelhouder is. De provincie Drenthe is voor 13% aandeelhouder.
Door de NOM en het MKB-Fonds worden grotere risico’s genomen dan door de banken. Dat betekent
dat er soms verliezen geleden worden. De aandeelhouders hebben afgesproken, dat zij ervoor zullen
zorgen dat er een bedrag van € 30 miljoen reserve is.
De NOM heeft geen enkel belang bij het opheffen van IFNN. Dat betekent dat de NOM ook onafhankelijke kan evalueren. Er is al lang bekend dat IFNN onvoldoende presteert.
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Er is bewust gekozen voor opheffen van het IFNN en de agiostorting in de NOM, een storting in een
keer. Het fonds loopt onvoldoende en er bestaat een grote kans dat het geld van het ministerie van EZ
naar het ministerie van Financiën moet en niet meer terugkomt bij de NOM. Dit is al eerder gebeurd.
De NOM heeft de instelling dat, als een bedrijft niet goed loopt de aandelen of kapitaal teruggetrokken
worden en met nieuwe bedrijven verder gegaan wordt. Invest-NL gaat over hele grote bedragen, de
RVO over kleine bedragen. Er zijn vele mogelijkheden voor ondernemers. Bij liquidatie van het IFNN
worden de lusten en lasten overgenomen door de NOM.
Het sociaal ondernemerschap zit vaak bij het MKB en bij kleine ondernemingen. De provincie Drenthe
en de Staten van Drenthe hebben verzocht het reglement bij de NOM aan te passen, zodat er ook
aandacht voor sociaal ondernemerschap bij de NOM zal zijn.
Toezeggingen
Gedeputeerde Brink zegt toe voorafgaand aan de Statenvergadering van 5 februari 2020 een informatiebijeenkomst over het IFNN en de ontwikkelingen bij de NOM te houden.
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat Statenstuk 2019-913 als B-stuk behandeld
zal worden in de Statenvergadering van 5 februari 2020.
9. Samenvatting van de vergadering van 4 december 2019 en de Lijst van toezeggingen.
De samenvatting wordt vastgesteld conform het ontwerp.
Toezeggingen op korte termijn:
1. Rapportage RUG en onderwijs initiatieven
Gedeputeerde Bijl verwacht de Staten binnen vier weken een brief te kunnen sturen over initiatieven
met de RUG, o.a. de IT hub in Hoogeveen in relatie tot TVM.
3. Laaggeletterdheid
Gedeputeerde Kuipers meldt dat laaggeletterdheid, overerfbare armoede en het Drents zorglandschap gebundeld zijn in een brief, met een aantal rapportages als bijlage. Zodra het college heeft ingestemd, wordt de brief verstuurd.
4. Website NICE-Matters
Mevrouw Mensen (PvdA) verzoekt gedeputeerde door te geven dat de vindbaarheid van de website
nog niet goed is.
Gedeputeerde Brink zal dit meteen doen.
Toezeggingen op lange termijn:
2. Openbaarmaking geheime rapporten rondom WMD
Gedeputeerde Bijl geeft aan dat het hier geheimhouding betreft die is opgelegd door de Staten en dat
onderzocht wordt wat opheffing hiervan betekent voor de vertrouwelijkheid.
Moties:
M 2018-24 Functieverbreding van Drentse dorpshuizen
Gedeputeerde Kuipers meldt dat deel twee van de motie is afgehandeld. Een brief volgt in de loop van
de volgende week.
M 2019-19 Generatietoets
Gedeputeerde Kuipers: een viertal beleidsdocumenten worden in de motie genoemd, waarvan er drie
in het overzicht staan. Dit zal ook gelden voor de sociale agenda conform de motie.
M 2019-27 Afschaffing verhuurdersheffing
Gedeputeerde Kuipers geeft aan dat gedeputeerden kenbaar blijven maken dat deze motie een ondersteuning is van het beleid van het college. Hiermee is de motie ook afgehandeld.
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10. Ingekomen stukken
Voorhangprocedures C.1 en C.2
C.1 Toekennen subsidie voor het project ‘Hunebedcity’ te Borger (brief van 17 december 2019)
Mevrouw Peeks (Partij voor de Dieren) verzoekt meer Nederlandse of Drentse termen te gebruiken
i.p.v. Engelse termen.
Gedeputeerde Brink neemt kennis van het terughoudend zijn met het gebruik van Engels.
De voorzitter concludeert dat er geen wensen en bedenkingen zijn.
C.2 Subsidiëring activiteiten Jaarplan NOM 2020 (brief van 17 december 2019)
Mevrouw Potharst (Partij voor de Dieren) en mevrouw Van den Berg (ChristenUnie) vragen waarom
het meerjarenplan van de NOM er nog niet is.
Mevrouw Potharst (Partij voor de Dieren) vraagt ook wat de samenhang is tussen deze subsidie en de
voorgenomen agiostorting.
Gedeputeerde Brink geeft aan dat er geen verband is tussen de subsidie en de agiostorting. De agiostorting betreft het investeringsbedrijf NOM en de subsidie het ontwikkelbedrijf NOM. Het meerjarenplan ligt nog niet voor, omdat er net een nieuwe directeur is en er een nieuwe voorzitter van de RvC
komt en er gewerkt wordt aan verbetering van statuten en reglement. De begroting is gemaakt voor
het ontwikkelbedrijf, dat is ingezet conform het beleid aangegeven vanuit de provincie. Gedeputeerde
Brink wil hier in een informatiesessie van komende week nader op ingaan.
Mevrouw Potharst (Partij voor de Dieren) uit de wens om na deze informatiesessie nog wensen en bedenkingen te kunnen indienen.
Gedeputeerde Brink vindt verder uitstel niet wenselijk. Het meerjarenplan zal met de commissieleden
besproken worden.
De voorzitter concludeert dat concludeert dat er verder geen wensen en bedenkingen zijn.
Brieven van GS A.1 t/m A.9
A.5 Reactie op Managementletter 2019 (brief van 17 december 2019)
Mevrouw Potharst (Partij voor de Dieren) vraagt of het college van GS alle aanbevelingen van de accountant wil overnemen en beleggen en of het college lering wil trekken uit hetgeen dat is vastgelegd
en nog niet goed geregeld is.
Gedeputeerde Bijl beantwoordt beide vragen met ‘ja’.
A. 7 Cultuurmonitor 2017-2020 Editie 2 (brief van 14 januari2020)
Mevrouw Peeks (Partij voor de Dieren) vraagt hoe de druk op de natuur door meer bezoekers bij het
FestiValderAa beperkt kan worden.
Gedeputeerde Bijl geeft aan dat dit onderhevig is aan natuurvergunningen van de Wnb.
Mevrouw Kleine Deters (D66) vindt het niet wenselijk dat het lijkt of gemeenten niet betrokken worden
bij punt 1.3 van de Cultuurmonitor.
Gedeputeerde Bijl zal deze opmerking meenemen.
11. IPO-, SNN-, EU-aangelegenheden, NRK en verbonden partijen
Er zijn geen opmerkingen.
12. Sluiting
De voorzitter bedankt mevrouw Van der Ham (Sterk Lokaal) voor de plezierige wijze van samenwerking. Zij is vandaag voor het laatst aanwezig als bijzonder commissielid en wordt opgevolgd door de
heer J. Steenbergen.
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De voorzitter sluit de vergadering om 12.05 uur.
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 4 maart 2020.

Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie
van 13 mei 2020.

, voorzitter

, statenadviseur
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Toezeggingenlijst Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie, 22 jan 2020 versie 25 maart 2020
Naam

Omschrijving

Startdatum

Einddatum

Stand van zaken

Statencommissie korte termijn
1. Rapportage RUG en
onderwijsinitiatieven

Gedeputeerde Bijl zegt nav de begrotingsbehandeling toe
informatie te verstrekken over het betrekken van de RUG bij
onderwijsinitiatieven.

30.10.2019

18.12.2019

Gedeputeerde Bijl geeft tijdens FCBE van 22 januari
2020 aan de informatie binnen vier weken te
verstrekken.

2. Laaggeletterdheid

Gedeputeerde Kuipers zegt nav de begrotingsbehandeling toe
informatie te verstrekken over laaggeletterdheid.

30.10.2019

18.12.2019

√ Afgehandeld met GS-brief ‘Voortgang sociaal
beleid’ d.d. 28 januari 2020

3. Website NICE-Matters

Gedeputeerde Brink zegt toe de website van NICE up to date
te laten maken.

30.10.2019

22.01.2020

√ Afgehandeld met GS-brief ‘Toezegging NICE’ d.d.
4 februari 2020 (LIS A.6)

4. NICE Matters in gesprek
vakbeweging

Gedeputeerde Brink zegt toe in gesprek te gaan met de
vakbeweging rondom NICE Matters

30.10. 2019

04.03.2020

√ Afgehandeld met GS-brief ‘Toezegging NICE’ d.d.
4 februari 2020 (LIS A.6)

5. Ondertiteling RTV
Drenthe

Gedeputeerde Kuipers zegt toe met de heer Binnendijk van
RTV Drenthe in gesprek te gaan over de ondertiteling.

22-01-2020

08-04-2020

√ Afgehandeld met Statenstuk 2020-929
Investeringsagenda 2020-2023. Hierin wordt
aangegeven dat de ondertiteling onderdeel gaat
uitmaken van de sociale agenda.

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

01.07.2020

2. Evaluatie NICE-Matters

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

30.10.2019

31.01.2021

3. Evaluatie Into Nature

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

04.12.2019

01.12.2020

Statencommissie lange termijn (langer dan 3 maanden)

Versie 25 maart 2020
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Moties
M 2018-24
Functieverbreding van
Drentse dorpshuizen

M 2019-1
Grensoverschrijdende
samenwerking

Versie 25 maart 2020

GS worden verzocht om:
PS 14.11.2018
Een inventarisatie te maken van de wenselijkheid en de
mogelijkheid om dorpshuizen in Drenthe voor
uiteenlopende faciliteiten geschikt te maken
Om op basis van deze inventarisatie experimenteergeld
ter beschikking te stellen, om middels een aantal pilots de
provinciale plus t.a.v. de gemeentelijke taken in de
functieverbreding van dorpshuizen en leefbaarheid te
kunnen verkennen

15.05.2019

GS worden verzocht om:
PS 14.11.2018
zich er in het kader van een gemeenschappelijke
lobbyactiviteit bij de Europese Commissie en het
Europees Parlement voor in te zetten dat het
INTERREG-programma Deutschland-Nederland met
voldoende Europese medefinanciering voortgezet kan
worden;
in samenspraak met verantwoordelijke brancheorganisaties en, indien van toepassing, overige instanties
te verkennen hoe de obstakels voor een wederzijdse
erkenning van beroepskwalificaties opgeheven kunnen
worden;
in overleg met de Nederlandse regering te verkennen hoe
de begeleiding van grensarbeiders op de arbeidsmarkt
van de Euregio na 2020 - buiten het INTERREGsubsidieprogramma om - meerjarig gefinancierd kan
worden;
in te zetten op verbetering grensoverschrijdende
spoorverbindingen, met name de Wunderline GroningenBremen, de verbinding Emmen-Coevorden-NordhornRheine en de intercityverbinding Amsterdam - HannoverBerlijn.

30.10.2019

√ Deel 1 van de motie is afgehandeld per brief van
14 mei 2019 (LIS A.3)
Deel 2 van de motie:

√ Afgehandeld met GS-brief ‘Voortgang sociaal
beleid’ d.d. 28 januari 2020 (LIS A.4)

√ Afgehandeld met GS-brief d.d. 24 maart 2020
‘Grensoverschrijdende samenwerking Nedersaksen
(motie 2019-10)’ (LIS A.3)
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M 2019-10
Universiteit van het
Noorden

GS worden verzocht om:
te anticiperen op het aanbod van de RUG en in gesprek
te gaan met betrokken partijen, d.w.z. met
vertegenwoordigers van RUG, maar ook met
vertegenwoordigers van instellingen.
het besluit onder punt 1 te laten leiden tot gezamenlijk
gedragen actie van de betrokken partijen.
medio december PS te rapporteren over de resultaten
van bovenstaande punten.

PS 03.07.2019

M 2019-14
Haal Skills naar Nederland

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

M 2019-18
Drentse Vrijwilligersprijs

Verzoekt het College:
Om voor de Voorjaarsnota 2020 te komen met een voorstel
voor een Drentse Vrijwilligersprijs.

PS 13.11.2019

M 2019-19
Generatietoets

Verzoekt het College:
Onderzoek te doen naar een ‘generatietoets’ door bij wijze
van proef bij de Woonagenda, de Energieagenda en de
Economische Koers in beeld te brengen wat de (beleids-)
effecten zijn voor de verschillende generaties.

PS 13.11.2019

Versie 25 maart 2020

04.12.2019

√ Afgehandeld met GS-brief d.d. 25 februari 2020,
Uitvoering motie Universiteit van het Noorden (M
2019-10)

04.03.2020
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M 2019-27
Afschaffing
verhuurdersheffing

M2019-28
PET-flessen

M2019–29
Eurovisie Songfestival en
Beste Sportregio van
Europa

Versie 25 maart 2020

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 dingen dat de verhuurdersheffing wordt
afgeschaft zodat de baten kunnen worden ingezet voor
verduurzaming en nieuwbouw.
Verzoekt het college om voor 21 maart 2020 (Nederland
Schoon) te komen met een robuust uitvoeringsvoorstel
rondom PET-flessen

PS18.12.2019

PS 18.12.2019

21.03.2020

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
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