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Toezeggingenlijst Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie, 20 mei 2015 

     

Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van zaken 

     

Statencommissie korte termijn 

1. RSP monitoring Gedeputeerde Van der Tuuk zegt toe bij iedere rapportage 

RSP monitoring IGO/Atalanta Emmen ook aan te geven waar 

de provincie en waar de gemeente voor verantwoordelijk is. 

 

14.01.2015 01.07.2015  

2. Bevordering Drents-

Duits (PvdA) 

Gedeputeerde Munniksma: zegt toe om het uitgewerkte plan 

om het Drents en het Duits in het onderwijs te bevorderen, 

voor te leggen aan PS 

 

18.02.2015 01.07.2015  

3. RUD; prov.bijdrage Gedeputeerde Jumelet: zegt toe de kostenberekening van de 

jaarlijske bijdrage aan de RUD, inclusief de verhoging van € 

136.000,- schriftelijk te zullen toelichten. 

20.05.2015 20.08.2015 √ Beantwoord bij brief van 3 juni 2015 

4. Jaarstukken 2014 Gedeputeerde Van der Tuuk: zegt toe de openstaande vragen 

over VES-gelden, de Pendeldienst Groningen-Assen, de 

opbrengsten van cross border en de spoorboog Hoogeveen 

schriftelijk te zullen beantwoorden voor PS vergadering van 26 

mei 2015 

20.05.2015 26.05.2015 √ Beantwoord bij brief van 22 mei 2015 

5.Attero Gedeputeerde Stelpstra: zegt toe de Staten op korte termijn te 

zullen informeren over de stand van zaken m.b.t. Attero. 

20.05.2015 20.08.2015 √ Beantwoord bij brief van 27 mei 2015 

 

Statencommissie lange termijn 

     

1. RUD; stemverhouding 

(PS) 

 

Gedeputeerde Van de Boer zegt toe om bij majeure financiële 

beslissingen te bepleiten dat de stemverhouding wordt bepaald 

aan de hand van de financiële inbreng van de onderscheidende 

partners 

26.06.2013 

(PS) 

01.03.2014 

31.12.2014 

 

 

01.04.2015 

FCBE 6/11: Ovv ged. V.d. Boer wordt de termijn 

verschoven naar 31.12.2014; de cie. stemt hier 

mee in. 

 

FCBE 14/1: Ged. V.d. Boer: zal binnenkort met 

een reactie komen. 

DB vergadering RUD vindt in mrt plaatst. Daarna 

volgt een informerende brief. 
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2. RUD; AB/DB en Raad 

van opdrachtgevers 

(PS) 

Gedeputeerde Van de Boer zegt toe om in het kader van de 

actieve informatieplicht de staten te informeren over de 

ontwikkelingen van het AB/DB en de Raad van opdrachtgevers 

26.06.2013 

(PS) 

01.03.2014 

31.12.2014 

 

 

01.07.2015 

FCBE 6/11: Ovv ged. V.d. Boer wordt de termijn 

verschoven naar 31.12.2014; de cie. stemt hier 

mee in. 

 

FCBE 14/1/: Ged. V.d. Boer: zal binnenkort met 

een reactie komen. 

Wijzigingsvoorstellen voor aanpassing GR 

(gemeenschappelijke regeling) van deelnemers, 

waaronder de prov. Drenthe en 

wijzigingsvoorstellen obv de wetswijziging GR. 

zullen worden ingebracht. De aan de commissie 

gedane toezeggingen zullen hierbij worden 

ingebracht. Naar verwachting wordt dit in juni 

2015 opgeleverd. 

3. Eén lijst voor indexatie 

belastingen, heffingen en 

retributies 

Gedeputeerde Van der Tuuk zegt toe met ingang van de 

nieuwe bestuursperiode (2015- 2019) met één lijst te zullen 

komen waaruit de vaststelling blijkt voor indexatie van 

belastingen, heffingen en retributies en hierbij te kiezen voor 

één pijldatum. 

 

03.12.2014 31.12.2015  

4. Vitaal Platteland, spoor 

2 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe dat v.w.b. de projecten in 

kader van Vitaal Platteland, spoor 2 met enige regelmaat te 

zorgen voor terugkoppeling van goedgekeurde projecten door 

de Leadergroep en GS. 

 

03.12.2014 03.12.2015  

5. Bibliotheekbeleid Gedeputeerde Van de Boer zegt toe de staten te zullen 

informeren over het bibliotheekbeleid zodra er nieuwe concrete 

informatie beschikbaar is. 

 

29.10.2014  FCBE 14.01.2015: Ged. V.d Boer: gesprekken 

lopen o.a. over financieel verdienmodel. 

 

FCBE 18 02 2015: Van de korte naar de lange 

termijn verschoven. Informatie is niet op korte 

termijn te verwachten. 

6. Provinciale 

Adviescommissie Cultuur 

Gedeputeerde Van de Boer: zegt toe dat de rol van de 

Provinciale Adviescommissie Cultuur (PAC) in de volgende 

bestuursperiode aan de orde zal komen. 

 

18.02.2015 31.12.2015  
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Moties 

M 2014-28; Sport en 

duurzaamheid 

GS wordt verzocht in overleg met DEO te beoordelen of 

specifiek voor sportverenigingen in Drenthe een regeling kan 

worden ingesteld, die enerzijds leidt tot lagere energielasten 

en anderzijds tot energiebesparing. 

 

PS 12.11.2014  01.03.2015 Aangehouden 

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  

M 2015-2; 

Gescheperde 

schaapskuddes 

GS wordt verzocht initiatieven te nemen om de Drentse 

gescheperde schaapskuddes op de nationale inventaris van 

de immateriële wereld erfgoedlijst te laten plaatsen. 

En om een afschrift van deze motie te doen toekomen aan 

de leden van de Tweede kamer. 

PS 28.01.2015 01.03.2015 Afgehandeld? 

FCBE 20/5: gedeputeerde Van der Tuuk  

zal navragen of de motie is verzonden naar 

TK en of de motie verder kan worden 

afgehandeld (zie 1e deel motie) 

 


