
 
 

 

 
Voorgestelde behandeling: 
- Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 29 juni 2022 
- Provinciale Staten op 13 juli 2022 
- fatale beslisdatum: Niet van toepassing 
 
 
 
 
Behandeld door team Bestuur en Concernzaken, telefoonnummer (0592) 36 55 55 
Portefeuillehouder: mevrouw drs. J. Klijnsma 
 

 

 
 

STATENSTUK 2022-57 

Uitvoeren Motie 'Niet onder mijn neus' (M 2021-42) 
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Inleiding 

a. Algemeen 
 

Op 10 november 2021 heeft u bij de behandeling van de Begroting 2022 de motie “Niet 
onder mijn neus” aangenomen. Met deze motie spreekt u uit dat er een Drenthe-brede 
campagne moet komen, zowel online als fysiek, zodat inwoners signalen van drugscrimi-
naliteit herkennen en weten te adresseren. Tevens verzoekt u ons college om hiervoor  
€ 100.000,-- uit de vrije ruimte van 2021 te bestemmen. Omdat het saldo van de vrije 
ruimte van 2021 bij de Jaarrekening 2021 is toegevoegd aan de Financieringsreserve  
stellen wij voor het budget van € 100.000,-- te dekken uit de Financieringsreserve. 
  
Met dit Statenstuk vragen wij u de begrotingswijziging vast te stellen die nodig is voor 
het uitvoeren van deze motie. Ook willen wij u met dit stuk graag informeren over de 
uitvoering van deze motie. 
 
Uitvoering motie 
Samen met de Drentse gemeenten en het RIEC is een verkenning gedaan op welke wijze 
uitvoering kan worden gegeven aan deze motie. Voorgesteld wordt om gebruik te  
maken van de ondermijningscontainers (inclusief bemanning) van bureau Drugszaken. 
Idee daarbij is om deze containers in wijken, bij scholen, bij gemeentehuizen, bij evene-
menten en bij winkels in te zetten om aan de hand hiervan met inwoners, ondernemers, 
scholieren, (nieuwe)raadsleden, gemeentelijk personeel, etc. in gesprek te gaan over dit 
onderwerp. De opzet en invulling van deze sessies is vergelijkbaar met de ‘ondermij-
ningsbijeenkomst’ zoals u die hebt gehad medio 2021.   
 
Met communicatie (flyer huis-aan-huis, gemeentepagina, sociale media) daaromheen 
wordt de aanwezigheid van de container en de boodschap aanvullend gestimuleerd. De 
gemeenten hebben hierin de regie en het RIEC en provincie ondersteunen deze aanpak. 
 
De eerste bijeenkomsten vinden plaats rondom de zomerperiode 2022 en strekken zich 
uit tot en met 2023. Vanuit zorgvuldigheid is voor deze tijdspanne gekozen, omdat de 
gemeenten momenteel ook intensief bezig zijn met de opvang en huisvesting van vluch-
telingen. De ambtelijke inzet van gemeenten op dit beleidsterrein is namelijk veelal de-
zelfde als de inzet op ondermijning. De gelden worden uiteraard zo evenredig mogelijk 
over de twaalf Drentse gemeenten verdeeld.  

b. Europese aspecten 
Niet van toepassing. 

Economie/werkgelegenheid 
Niet van toepassing. 
 

d.  Participatie 
De motie wordt uitgevoerd in samenwerking met de twaalf Drentse gemeenten en het 
RIEC Noord 
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Advies    
1. Kennis te nemen van de uitvoering van de motie.  
2. Een bedrag van € 100.000,-- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de motie. 
3. Dit bedrag te dekken uit de Financieringsreserve. 
4. De Begroting 2022 overeenkomstig te wijzigen. 
 

Doelstelling uit de begroting 
 
1. Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen heen 
20.1.2.01 Goede invulling van rijkstaken, medebewindstaken en representatieve taken 
20.1.4.02  Nieuwe en passende regionale samenwerking voor maatschappelijke opgaven 
 

Argumenten 
1.1 Op 10 november 2021 hebben uw Staten de motie ‘Niet onder mijn neus’ aangenomen 
Met dit Statenstuk wordt hieraan uitvoering gegeven.  
 
2.1 In de motie spreken uw Staten uit de dekking ten laste te laten komen van de vrije ruimte 
2021. Omdat het saldo van de vrije ruimte van 2021 bij de Jaarrekening 2021 toegevoegd aan de 
Financieringsreserve dekken we het budget van € 100.000,-- uit de Financieringsreserve. 
 

Tijdsplanning 
De uitvoering van de motie vindt plaats in 2022 en 2023.  
 

Financiën 
In deze begrotingswijziging wordt een last opgenomen in de begroting 2022 van € 100.000,-- in 
Programma 1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen heen onder doelstelling Goede 
invulling van rijkstaken, medebewindstaken en representatieve taken op prestatie 3200105 Inte-
graal veiligheidsbeleid. De last wordt gedekt door een onttrekking aan de Financieringsreserve.  
 

 
 

Monitoring en evaluatie 
Wij informeren u, middels de gebruikelijke rapportages, over de verdere uitvoering van deze 
motie.  
 

Motie begroting 'Niet onder mijn neus'  

Programma: 1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen heen 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2022 2023 2024 2025 

1.2 CvdK: Goed 
functioneren als 
rijksorgaan en 
boegbeeld 

1.2.01 Goede invulling 
van rijkstaken, 
medebewindstaken en 
representatieve taken 

Lasten I Inkoop 100.000 0 0 0 

7.9 Inzicht geven in de 
ontwikkeling van 
reserves en 
voorzieningen 

7.9.01 Inzicht in de 
ontwikkeling van 
reserves en 
voorzieningen 

Baten I Bijdr. van 
reserves 

-100.000 0 0 0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 
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Communicatie 
Niet van toepassing 

 
Bijlagen 
Niet van toepassing 
 

Ter inzage in kamer CO.39 
Niet van toepassing 
 
Assen, 26 april 2022  
Kenmerk: 17/5.10/2022000646 
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter 
W.F. Brenkman MSc, secretaris 
 
md/coll. 
 



Ontwerpbesluit        2022-57-1 

 

 
Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 26 april 2022, kenmerk 
17/5.10/2022000646; 
 
 
BESLUITEN :   
 
 
1. kennis te nemen van de uitvoering van de motie; 
2. een bedrag van € 100.000,-- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de motie; 
3. dit bedrag te dekken uit de Financieringsreserve; 
4. de Begroting 2022 overeenkomstig te wijzigen. 
 
 
 
Assen, 26 april 2022 
 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
 , voorzitter  , griffier 
 
md/coll. 
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