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Toezeggingenlijst Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie, 4 dec 2019 versie 20 jan 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  

2. Vitale vakantieparken Gedeputeerde Brink zegt nav de begrotingsbehandeling toe 
informatie te verstrekken over vitale vakantieparken.  

30.10.2019 22.01.2020 √ Afgehandeld met een informatiebijeenkomst op 16-

1-2020 

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

30.10.2019 18.12.2019  

4. Website NICE-Matters Gedeputeerde Brink zegt toe de website van NICE up to date 
te laten maken.  
 

30.10.2019 22.01.2020  

5. 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  

6. Schriftelijke informatie 

GAE 

Gedeputeerde Bijl zegt naar aanleiding van ingekomen stuk B3 

van de LIS FCBE van 30-10 van VOLE, toe schriftelijke 

informatie te verstrekken over GAE en het 

aandeelhouderschap in de onderscheiden BV’s.  

30.10.2019 04.12.2019 √ Afgehandeld met GS-brief d.d. 12 november 2019 

Betaling Skybox FC Groningen uit routefonds (A3 LIS 
FCBE 4-12-19) en tijdens de vergadering van FCBE 
van 4-12-2019 agendapunt 6.   

  

 

Statencommissie lange termijn (langer dan 3 maanden) 

1. Provinciale bijdrage 

monumentenzorg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedeputeerde Bijl zegt toe in de Voorjaarsnota terug te komen 

op de provinciale bijdrage voor monumentenzorg nu van 

Rijkswege de bijdrage is toegenomen. Normaal gesproken 

verdubbelt de provincie de Rijksbijdrage dit is nu (5-12) met 

deze verhoging nog niet gebeurd. 

05.12.2018 27.05.2019 √ Afgehandeld met Statenstuk 2019-903 Nota van 

aanbieding Begroting 2020 (aanvullende 

beleidsvoornemens) en Statenstuk 2019-909 3e 

bestuursrapportage.  



Versie 20 januari 2020 2 

2. Openbaarmaking 

geheime rapporten rondom 

WMD 

 

 

 

 

Gedeputeerde Bijl zegt toe zich in te zetten om de nu nog 

geheime rapporten (rapport van het forensisch onderzoek van 

Ernst & Young en de procestactiek van de WMD) nadat het 

juridisch traject is afgerond, openbaar te maken. 

 

27.02.2019 11.12.2019  

3. Evaluatie NICE-Matters Gedeputeerde Brink zegt toe eind 2020 het project NICE-
matters te evalueren en de Staten hierover te informeren.  

30.10.2019 31.01.2021  

4. 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  

Moties 

M 2018-24,  

Functieverbreding van 

Drentse dorpshuizen 

 

 

 

 

 

 

 

GS worden verzocht om:  

- 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 

 

PS 14.11.2018 15.05.2019 √ Deel 1 van de motie is afgehandeld per brief van 

14 mei 2019 (LIS A.3) 

Deel 2 van de motie blijft staan.  
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M 2019-1,  

Grensoverschrijdende 

samenwerking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GS worden verzocht om: 

- 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 branche-

organisaties 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 INTERREG-

subsidieprogramma om - meerjarig gefinancierd kan 

worden; 

- in te zetten op verbetering grensoverschrijdende 

spoorverbindingen, met name de Wunderline Groningen-

Bremen, de verbinding Emmen-Coevorden-Nordhorn-

Rheine en de intercityverbinding Amsterdam - Hannover- 

Berlijn.  

 

PS 14.11.2018 30.10.2019  

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 04.12.2019  
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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 mbo-

leerlingen. 

PS 09.10.2019   

M 2019-15 CETA Draagt het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe op 

om: 

-     mogelijke schadelijke gevolgen van het CETA-verdrag 

      voor Drenthe onder de aandacht te brengen bij het  

      kabinet, het IPO en het parlement; 

-     de Tweede en eerste Kamer op te roepen om niet  

      akkoord te gaan met CETA in de huidige vorm. 

 

PS 09.10.2019  √ Afgehandeld met GS-brief d.d. 14-01-2020 

Afdoening motie M2019-15 CETA-verdrag.  

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 04.03.2020  

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   

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 dingen dat de verhuurdersheffing wordt 

afgeschaft zodat de baten kunnen worden ingezet voor 

verduurzaming en nieuwbouw.  

PS18.12.2019   

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  
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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 01.05.2020  

 


