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Besluitenlijst  
Vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie 
 
Woensdag 9 september 2020 
 
 
U kunt de agendavoorstellen, de ingezonden brieven en de live-stream via het Staten-InformatieSys-
teem (SIS) inzien op de website van de provincie onder het volgende adres: https://www.drentsparle-
ment.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Financien-Cultuur-Bestuur-en-Economie-FCBE-1/2020/09-
september/09:00 
 
 
Aanwezig:  
de heer S.J. Vegter (voorzitter) 
mevrouw B. van den Berg-Slagter (ChristenUnie) 
de heer T.P. Blinde (Forum voor Democratie) 
de heer R.W. Camies (Forum voor Democratie) 
de heer B. van Dekken (CDA) 
mevrouw A.J. Dingen-de Vries (D66) 
de heer F.D. Duut (OpDrenthe) 
mevrouw H.T. Haan (GroenLinks) 
mevrouw S.D. Kort (PVV) 
de heer R. du Long (PvdA) 
de heer H. Loof (PvdA) 
mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD) 
mevrouw F.S. Mensen-Maat (PvdA) 
mevrouw C.M.J. Mentink-Broekhuis (CDA)  
de heer Makel van Luttikhuizen (SP)  
de heer W. Moinat (SP) 
de heer H.R. Nijmeijer (GroenLinks) 
de heer H. Omlo (Forum voor Democratie) 
de heer S.R. Pormes (GroenLinks) 
mevrouw T. Potharst (Partij voor de Dieren) 
de heer H.J. Pragt (D66) 
de heer R.R. Pruissscher (CU) 
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 T.H. Corporaal, statenadviseur 
 
 

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: 
mevrouw G.J. Dikkers (SP) 
de heer R.C.R.J. van der Meijden (SP) 
mevrouw S.J. Peeks (Partij voor de Dieren) 
de heer H. Post (ChristenUnie) 
de heer N. Vogelzang (PVV) 
de heer G. Zuur (CDA) 
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1./2. Opening en vaststelling van de agenda 
De voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld. 
 
3.  Mededelingen 
De heer Camies (FvD) heeft een mededeling over de Thorium bijeenkomst op 2 oktober a.s.  
 
4. Subsidiëring Marketing Drenthe 2021-2024; Statenstuk 2020-945  
 
Gevraagd wordt om te besluiten: 
1. de boekjaarsubsidie aan Marketing Drenthe voor 2021 tot en met 2024 te continueren, onder 

voorbehoud van vaststelling van de Begrotingen 2021 tot en met 2024; 
2. met ingang van 2021 de huidige subsidiebijdrage van € 1.434.200,-- te indexeren; 
3. de indexatie ten laste te laten komen van de vrij besteedbare middelen en dit te verwerken in het 

eerstvolgende P&C-document. 
 
De voorzitter concludeert: het gaat als B-stuk naar de PS vergadering van 30 september. 
 
5.  Economische Koers; Statenstuk 2020-939 
 
Gevraagd wordt om te besluiten: 
- de Economische Koers Drenthe 2020-2023 vast te stellen.  
 
Gedeputeerde Brink zegt toe dat:  
- alle deelplannen c.q. uitvoeringsprogramma’ s ter vaststelling worden voorgelegd aan PS; 
- voor PS vergadering van 30 september PS een tijdsplanning krijgt wanneer de deelplannen op de 

rol staan voor vaststelling; 
- de commissieleden inzicht krijgen hoe de menskracht van afdeling Economische Zaken is ver-

deeld over de sectoren; 
- de oplegger als (een soort van) bijlage bij Koersnota wordt gevoegd; 
- de motie Welvaart wordt meegenomen in de deelplannen; 
- er een agenda voor de zorgeconomie in de Economische Koers komt. 
 
Gedeputeerde Bijl zegt toe dat: 
- voor PS vergadering van 30 september er recente kerngegevens met betrekking tot werkgelegen-

heid inclusief werkeloosheidscijfers beschikbaar worden gesteld; 
 
De voorzitter concludeert: het gaat als B-stuk naar de PS vergadering van 30 september. 
 
6.  Cultuurnota 2021-2024, ‘Cultuur om te delen’; Statenstuk 2020-947  
 
Gevraagd wordt om: 
- de Cultuurnota 2021-2024 ‘Cultuur om te delen’ vast te stellen. 
 
Bij dit agendapunt hebben zich vier insprekers gemeld: mevrouw Torenbos (Stichting Be-wonder / 
ROODPALEIS), mevrouw Wortmann (Loods13), mevrouw Vegt (Stichting Kunst & Cultuur) en de heer 
Venema (persoonlijke titel). De bijdrage van de insprekers, zijn voor zover aanwezig, bij de besluiten-
lijst gevoegd. 
 
De voorzitter concludeert: het gaat als B-stuk naar de PS vergadering van 30 september. 
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7.  Bestuursrapportage 2020 en 6e Begrotingswijziging 2020; Statenstuk 2020-946 
 
Gevraagd wordt om: 
- kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2020 
- in te stemmen met de 6e begrotingswijziging en  
- in stemmen met de in het besluit genoemde wijzigingen in investeringskredieten 
 
Voorzitter concludeert: het gaat als A-stuk naar de PS vergadering van 30 september 
 
8.  Toekomst Drents Panel; Statenstuk 2020-951 
 
Gevraagd wordt om: 
1. in te stemmen met de samenwerking met Trendbureau Drenthe d.w.z. gezamenlijke verantwoor-

delijkheid voor gebruik, beheer en onderhoud van het Drents panel. 
2. de Commissie van Onderzoek het mandaat te verlenen om een en ander op korte termijn in een 

samenwerkingsovereenkomst en verwerkingsoverkomst tussen beide partijen vast te leggen. 
 
De voorzitter van de Commissie van Onderzoek, de heer H. Nijmeijer, zegt toe dat: 
- communicatieplan ‘Streekproef ontwerp’ nog wordt nagestuurd; 
- kostenverdeling tussen Trendbureau en PS wordt nagestuurd.  
 
Voorzitter concludeert: het gaat als A-stuk naar de PS vergadering van 20 september 
 
9.  Rondvraag 
 
De heer Du Long (PvdA) heeft een rondvraag over tweet van statenlid Velzing (FvD) betreffende 
RTV Drenthe. 
 
10.  Samenvatting van de vergadering van 24 juni 2020 en de lijst van toezeggingen 
 
Gevraagd wordt om:  
- de samenvatting en de lijst van toezeggingen vast te stellen.  
 
De voorzitter concludeert: dat dit het geval is.  
 
11.  Ingekomen stukken 
 
- A.8. Afdoening toezegging ‘informatie meldpunt discriminatie’ commissie FCBE d.d. 24 juni 2020 

(memo van 30 juni 2020 van Gedeputeerde Kuipers). 
 

Mevrouw T. Potharst (PvdD) en de heer du Long (PvdA) agenderen deze memo. De onderbou-
wing volgt voor de eerst komende Presidium. 

 
- B.1. Eindrapportage van Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD) van 24 juni 2020 over Meten 

gevolgen Coronacrisis op dorpshuizen en dorpsinitiatieven in Drenthe. 
 

De heer du Long (PvdA) en de heer Schoemaker (Sterk Lokaal Drenthe) agenderen deze eindrap-
portage. De onderbouwing volgt voor de eerst komende Presidium. 

 
- C.1. Voorhangprocedure. Verlening cofinancieringssubsidie project 'Duurzame lnzetbaarheid le-

dereen telt mee in ondernemend Drenthe’ 
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De voorzitter concludeert: er zijn geen wensen of bedenkingen geuit.  
 
Toezeggingen: 
 
- A.4. Gedeputeerde Jumelet komt schriftelijk terug op de vraag van PvdD wat de uitkomst is van 

de behandeling van de brief die is gestuurd naar de vaste Kamercommissie. 
 
- A.7. Gedeputeerde Jumelet komt schriftelijk terug op de vraag van PvdD of de eventuele Covid-19 

subsidie ook verrekend wordt met deze REX-bijdrage? 
 
- A.15. 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? 

 
- B.6. Gedeputeerde Kuipers doet toezegging dat de digitale toegankelijkheid terugkomt bij de uit-

werking van de Sociale Agenda. 
 
- B.5. Gedeputeerde Kuipers komt schriftelijk terug op de vraag van de PvdD wat het antwoord is 

op de mail van de Bewonersvereniging Hoornsepark. 
 
- B.11. Gedeputeerde Jumelet zegt toe dat gedeputeerde Brink schriftelijk terug komt op de vraag 

van de PvdD om de brief mee te nemen in de scenario besprekingen over GAE. 
 
12.  IPO-, SNN- en EU-aangelegenheden, NRK en verbonden partijen 
 
Mededeling van Dreun (Nijmeijer) Brusselse weken gaan digitaal. Binnenkort volgt informatie. 
 
13. Sluiting 
 
De vergadering wordt gesloten om 17.23 uur. 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 28 oktober 2020 a.s. 
 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van 
28 oktober 2020. 
 
 
 
  , voorzitter 
 
 
 
  , statenadviseur 
 


