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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 verdeeld 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 werkgelegenheid 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 besluitenlijst 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 verantwoordelijkheid 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 onderbouwing 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 eindrapportage. De onderbouwing volgt voor de eerst komende Presidium.

-

C.1. Voorhangprocedure. Verlening cofinancieringssubsidie project 'Duurzame lnzetbaarheid ledereen 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 uitwerking 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
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Allereerst.
Ik wil de Provincie bedanken voor de mooie cultuurnota ‘Cultuur om te delen’. Op mijn inspraakreactie
is gereageerd: producties met als basis oral history (immaterieel erfgoed) kunnen via programma’s
zoals Platteland & Gekleurd Grijs (van K&C) en via het budget voor Incidentele projecten ontwikkeld
worden. Dit is de voor mij al bekende weg. Ik moet er helaas bij zeggen dat dat niet altijd een
gemakkelijke weg is.
Waarom sta ik hier? Met mijn inspraakreactie wilde ik het belang van culturele projecten in het sociale
domein aankaarten. Ik neem nu een voorschot op de investeringsagenda in het najaar. Hoe kunnen
de culturele agenda en de sociale agenda elkaar steviger omarmen, een beter huwelijk krijgen?
Landelijk is hier ook steeds meer aandacht voor. Fondsen zoals het Fonds voor Cultuurparticipatie,
RCOAK en Sluyterman van Loo: Lang Leve Kunst en Samen Cultuurmaken Verbreden hebben voor
de komende vier jaar geld beschikbaar gesteld voor zorg- en culturele instellingen om elkaars klimaat
beter te leren begrijpen en intensiever te gaan samenwerken.
Een kans voor Drenthe. Geef ‘community organisers’, zoals ik het noem, de kans culturele projecten
in het sociale domein te ontwikkelen. Deze hybride producties staan met één been in de
professionele kunsten en met één been in het sociale domein. Mijn eigen organisatie, ROODPALEIS,
heeft daar ruime ervaring mee, zeker hier in Drenthe.
De economie is momenteel geen hoogconjunctuur meer, maar een samenleving in recessie. Juist nu
zijn projecten nodig die kwetsbare mensen een kans geven, groepen verbinden, mensen zekerheid
en hoop geven is van groot belang. De effecten: meer levensgeluk, minder eenzaamheid, een
veiligere omgeving, werkervaring en als bonus, aandacht voor duurzaamheid tijdens en na de
productie.
Deze middelgrote professionele producties worden ingebed in het sociale domein en kunnen
structureel geproduceerd worden. Deze producties, de community art projecten, geven de bevolking
lucht. Gehoord worden helpt tegen eenzaamheid. Die was er voor de Corona crisis al, maar is nu
alleen maar groter geworden. Moet ik ze nog noemen? De ouderen, de nieuwe
Nederlanders, de werklozen, 3 generaties diabetici, de drop out jongeren en andere kansarme
mensen.
Deze producties brengen de kwetsbare burgers in contact met professionele regisseurs, acteurs,
dansers, musici, beeldend kunstenaars, componisten, architecten, schrijvers en zangers. De
theatrale samenwerking creëert een nieuwe manier van samenleven, die tot ver in de toekomst
nieuwe relaties ontwikkelt en van binnenuit de maatschappij kan veranderen. De ervaring is, door
zachte krachten vinden deze burgers hun eigen krachten terug, zelfrespect, een nieuw netwerk.
Culturele projecten in het sociale domein kunnen een grote bijdrage leveren aan bijvoorbeeld de
krimpgebieden in Drenthe zodat er nieuwe energie ontstaat en nieuwe verbindingen ontstaan. Als
community manager hoop ik dat investeringsgelden de komende vier jaar ook besteed gaan worden
aan zulke projecten om de leefbaarheid van een gebied en tussen mensen te bewerkstelligen.
Laten we de kwetsbare mensen in onze samenleving helpen op deze wijze. Menselijkheid en intimiteit
waarborgen met culturele projecten in het sociale domein!
Dit wilde ik graag in deze vergadering gezegd hebben. Dank voor uw aandacht.

ROODPALEIS | Stichting Be-wonder – Eexterkoele 20 9463TP EEXT Drenthe
+ 31 6 23068467 –www.roodpaleis.nl –roodpaleis@gmail.com
KVK Amsterdam 34173076 – BTW NL 813367475B01 – NL02 INGB 0009 3141 18

Goedemiddag, geachte commissieleden,
Mijn naam is Eva Wortmann, en ik ben artistiek directeur van theaterschool en
productiehuis Loods13, in Emmen.
Loods13 begon ik in 2012 als jeugdtheaterschool. Inmiddels zijn we uitgegroeid
tot een volledige theaterschool voor jeugd, jongeren en volwassen. Daarnaast
zijn we de afgelopen jaren uitgebreid met een productiehuis, waarin we
voorstellingen maken met groepen mensen die net buiten de maatschappij
dreigen te vallen. Projecten als Thuis in Hoogeveen (met Syrische
Statushouders) en Moederliefde (met moeders in de bijstand) spreken vast nog
bij eenieder tot de verbeelding.
Bij het verschijnen van de nota waren we laaiend enthousiast over de insteek
die de provincie heeft gekozen om de komende vier jaar het cultuurbeleid
vorm te geven: cultuur om te delen. Het stimuleren van een toegankelijk
cultureel veld in de invalshoek cultuur en maatschappij, waar aan iedereen,
ongeacht achtergrond en interesse kan deelnemen. Bij Loods13 is dit de
fundering waarop we onze theaterschool runnen en onze projecten
ontwikkelen. Ook zijn we blij met de subsidieverhoging van €25.000, wat ons
jaarlijkse subsidiebedrag vanaf 2021 €75.000 maakt. Dat de provincie heeft
besloten om deze verhoging in 2020 al toe te passen waarderen we ontzettend
en het heeft ervoor gezorgd dat we ook dit moeilijke jaar door gaan komen.
Toch dienden we in april/mei een zienswijze in. We vroegen daarin om een
gelijktrekking met Garage TDI en PeerGrouP, omdat we gezien het aantal
activiteiten per jaar niet meer onderdoen voor onze collega’s in Donderen en
Assen en omdat we de komende vier jaar willen doorgroeien. Inmiddels is het
helder dat die €75.000 blijft wat het is voor de komende vier jaar, en dat is voor
ons klare taal en goed. We passen onze plannen aan tot het meest haalbare en
dan vaak net ietsje meer omdat we alles eruit willen halen wat erin zit. We zijn
daarbij in de komende jaren dus meer afhankelijk van incidentele subsidies.

Ik ben hier vandaag om jullie onze ambitie te laten zien. Want, ondanks het
positieve advies van de commissie, hebben we geen kans gekregen om onze
plannen voor de komende vier jaar te laten zien. Dat vinden we jammer, want
we gaan zulke mooie dingen doen!
Zo willen we volgend seizoen starten met een Drentse driejarige amateurregieopleiding, gaan we in 2022(?) een groot community project doen over
eenzaamheid onder jongeren in Assen en maken we volgend jaar een reizende
voorstelling over voor en door vrouwen in de Drentse Monden. Onze
theaterschool, theatertussenjaar, onze theater-snelkookpan-weken Total Loss
en jaarlijkse kerstvoorstellingen gaan daarnaast uiteraard door.
Ik praat graag over onze projecten, misschien soms te lang maar altijd
enthousiast, dus spreek me vooral aan wanneer je meer wil weten. Want dat
verhaal past nooit in de drie minuten die nu langzaam wegtikken.
Tot slot. Het is onze ambitie om over vier jaar zo te zijn gegroeid dat de
provincie er niet meer omheen kan om ons vanaf 2025 bij onze collega’s
Garage TDI en PeerGrouP te scharen. Want we willen verder. We willen NoordNederland veroveren met onze community-projecten, we willen dé plek zijn
voor amateurspelers en amateurregisseurs in heel Drenthe en onze
theaterschool uitbreiden naar meerdere locaties. Om dat te realiseren en
kenbaar te maken grijpen we elke kans aan. Dit is daar één van. Dank voor uw
aandacht.

Goedemiddag geachte Dames en Heren, leden van
het Drents Parlement
Ik sta hier namens een initiatief voor de oprichting van een Provinciale Project
Organisatie (PPO) voor klassieke (koor)muziek in Drenthe.
Mijn naam is Kor Venema. Vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw, samen
met anderen actief om de klassieke muziek (breed) op de kaart van Drenthe te
zetten en de culturele basisstructuur van de provincie te versterken.
Initiatiefnemer van het Mozartfestival Drenthe in 2006 en van het Festival
Vocaal Drenthe in 2009. Oprichter van de Stichting Muziek Klassiek Drenthe in
2008. Deze Stichting is na 10 jaar actief te zijn geweest in 2018 opgeheven. Een
deel van de activiteiten werd toen al door de sinds 2014 opererende
Nederlandse Bach Academie (NBA) overgenomen zoals de
Herdenkingsconcerten op en rond 4 mei op verschillende locaties.
Het doel van de SMKD was om de samenwerking tussen de verschillende
afzonderlijke vooral plaatselijke initiatieven en culturele activiteiten als koren,
plaatselijke culturele commissies en rechtspersonen te bevorderen. Een
bijeenkomst aan het begin van de activiteiten van de SMKD in 2008 voor
plaatselijke culturele commissies leverde een positief resultaat op. Een grote
meerderheid van de aanwezigen zou wel een overlegplatform willen oprichten
maar dan wel met ondersteuning van de provincie en van K&C Drenthe. K&C
destijds nog met Johan de Noord als directeur, is toen om onbekende redenen
niet op dit verzoek ingegaan. Reguliere koren hebben in talloze gesprekken
weinig animo getoond om samen te werken. Sommige grotere koren alleen
onder strikte voorwaarden van autonomie.

Netwerkbijeenkomsten
Tijdens de laatste netwerk-bijeenkomst op 30 augustus 2019 van culturele
instellingen uit Drenthe en uit Groningen in het Restaurant Bitter en Zoet in
Veenhuizen, is op initiatief van de provincie en Kunst & Cultuur Drenthe in
verschillende werkgroepen gesproken over de huidige staat van de Klassieke
Muziek in de provincie Drenthe. Van deze gesprekken in werkgroepen zijn
verslagen gemaakt waarvan u kennis heeft kunnen nemen. Opvallend is dat er
heel veel suggesties en voorstellen naar voren zijn gebracht waaruit blijkt dat

-2er vooral in de onderlinge communicatie tussen instellingen en personen het
een en ander ontbreekt. De vraag lijkt daarom relevant wie er voor kan zorgen
dat er in Drenthe een platform komt waar iedereen die in welke hoedanigheid
of rol dan ook, aan mee kan doen. Er is geen sturings-of overlegorgaan voor
klassieke muziek in Drenthe. Ieder praat en doet met respect vanuit zijn eigen
organisatie zijn best om zijn of haar ‘product’ op de markt te brengen zonder
oog en oor te hebben voor wat een ander zegt en doet. Er is geen afstemming
van activiteiten. De versplintering van al deze activiteiten en het ontbreken van
een samenhangend beleid dat door samenwerking en ‘samen doen’ tot stand
zou kunnen komen, komt in de samenleving over als zwak en ondoorzichtig.
Het grote publiek en vooral jongeren blijven weg omdat het aanbod van
activiteiten te groot en te onoverzichtelijk is. .De vraag is wat de politiek in
Drenthe van deze constatering vindt en wat ermee gedaan wordt.

Oplossing?
Het is te eenvoudig om te denken dat een ander buiten ons gezichtsveld het
probleem van non-communicatie in de onderlinge verhoudingen kan oplossen.
Daarvoor zijn de organisaties in beginsel zelf verantwoordelijk. Als het
maatschappelijk initiatief het laat afweten en de overheid welke dan ook, zou
het initiatief overnemen dan is dat een teken van zwakte en onvermogen van
de samenleving en haar vertegenwoordigers. Uit de opkomst van de
organisaties en personen bij de netwerk-bijeenkomst op 30 augustus blijkt het
tegendeel. Een enorme potentie aan vermogen en deskundigheid en praktische
ervaringen was daar aanwezig .Het jaarlijks bijeenroepen van culturele
organisaties voor rondetafelgesprekken is te vrijblijvend en is niet de oplossing
voor de tekorten in de onderlinge communicatie of de afwezig daarvan. De
provincie zou deze potentiële krachten kunnen bundelen en gebruiken om
initiatieven uit het veld van de klassieke muziek te stimuleren en te faciliteren
in de vorm van subsidies en ambtelijke ondersteuning en van medewerkers van
Kunst & Cultuur Drenthe . De provincie hoeft dan geen Festival Muziek en
Verhalen te organiseren en initiatieven te nemen zonder enige inspraak en
verantwoordelijkheden van het culturele veld in de provincie. Daarvoor is een
provinciaal platform nodig. Het binnenhalen van vaak dure, professionele
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communicatie op de werkvloer niet op. Nu het Fonds voor de Podiumkunsten
geen geld aan Drenthe heeft kunnen toedelen vanwege een te klein budget is
het de vraag of het Festival in Veenhuizen nog wel een lang leven beschoren is.
Samenwerking met een op te richten PPO in Drenthe is aan te bevelen en biedt
in een samenwerkingsverband nog veel meer mogelijkheden voor een sterke
organisatie voor klassieke Muziek en educatieve muziekprojecten voor
kinderen, jongeren en volwassenen.

NBA versus PPO
Tijdens de debatten over de Cultuurnota 2016-2020 stond op deze zelfde
plaats een vertegenwoordigster van de Nederlandse Bach Academie (NBA). Zij
pleitte er toen voor om de NBA te erkennen als een culturele creatieve
broedplaats voor talentvolle studenten, leerlingen van koorscholen en van
privépraktijken. Een academie die door het toepassen van het Middeleeuwse
principe van ‘Meesters en Gezellen’ het muzikale ambacht vanuit de praktijk in
masterclasses, workshops, repetities en concerten wil overbrengen.
In de volgende culturele periode vanaf 2021 tot 2025 waardeert de provincie
volgens de Cultuurnota de NBA met een jaarlijkse subsidie van € 40.000.
U heeft intussen kennis kunnen nemen van het besluit van de Nederlandse
Bach Academie (NBA) om in de loop van volgend jaar met haar activiteiten te
stoppen. Het voornaamste argument dat bij dit besluit een rol heeft gespeeld is
het gebrek aan voldoende financiële middelen om te kunnen uitgroeien tot een
volwaardige en professionele organisatie voor de klassiek muziek in Friesland
en Drenthe. De NBA sluit haar aanwezigheid in Drenthe af met een concert in
november volgend jaar en werkt in oktober volgend jaar nog mee aan het
Jubileumconcert van de Roden Girls Choristers.
Dit besluit heeft grote gevolgen voor het aanbod van hoogwaardige concerten
en muziekeducatieve projecten die op verschillende gespreide locaties
inprovincie werden uitgevoerd. Veenhuizen, Hoogeveen, Smilde, Meppel,
Assen, Ruinerwold, Coevorden en Roden.
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mensen in overleg met de NBA een plan ontwikkeld voor een Provinciale
Project Organisatie (PPO) voor klassieke (koor) muziek in Drenthe. Deze
organisatie wil in een andere vorm dan de NBA activiteiten voortzetten
waarmee de NBA in Drenthe is begonnen. Dit plan wordt op dit moment al
door meer dan 80 personen toegejuicht. Deze mensen zijn voornamelijk
zangers en instrumentalisten die met de NBA en met de SMKD hebben
samengewerkt. Er komen dagelijks nog adhesie betuigingen binnen van
mensen die het initiatief met hun namen ondersteunt.

PPO
Om verder te kunnen werken aan de versterking van de culturele infrastructuur
op het gebied van de klassieke muziek (breed) willen wij een open
onafhankelijke organisatie zijn waar iedereen van jong tot oud(er) welkom is
mits voldaan kan worden aan een aantal toelatingscriteria die door de artistiek
leider en/of een zangpedagoog worden getoetst. Voor de functie van artistiek
leider en dirigent voor de PPO is de huidige dirigent van de NBA Hoite
Pruiksma gevraagd. Hij heeft zijn volle medewerking aan een PPO toegezegd.
Op hem is de keuze gevallen zodat de vertrouwde banden die hij met
vocalisten en instrumentalisten en het publiek heeft opgebouwd kunnen
voortbestaan. Ook gastdirigenten zullen voor bepaalde projecten gevraagd
worden. Zoals bijvoorbeeld de huidige chef-dirigent van het Nederlands
Kamerkoor de uit Roden afkomstige Peter Dijkstra en de zoon van de helaas
overleden Bouwe Dijkstra.

Personele bezetting van de PPO
Om goed te functioneren en ons werk te kunnen doen vraagt de PPO voor de
dagelijkse gang van zaken een part-time zakelijk leider. Voor de producties een
productie leider en voor markering en PR-activiteiten een medewerker. Deze
aan te stellen medewerkers ontvangen een redelijke financiële vergoeding.
-
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Kwalificaties
Te denken valt aan mensen met zo mogelijk een muzikale achtergrond met
belangstelling voor klassieke muziek en beschikken over vaardigheden en
deskundigheden die voor de verschillende functies noodzakelijk zijn. Een
begroting voor het volgende jaar 2021 is u toegestuurd.
Wij vragen een jaarlijkse subsidie voor 4 jaar van € 75.000 van de provincie
naast financiële middelen van gemeenten, fondsen en het bedrijfsleven.
Wij nodigen u te zijner tijd graag uit voor de oprichtingsbijeenkomst van de
PPO Drenthe als u mocht besluiten dit initiatief te waarderen en met een
subsidie mogelijk te maken maar ook als dank voor uw luisterend oor en uw
belangstelling voor dit prachtige initiatief.
Ik eindig met een citaat uit de Cultuurnota 2021-2024 om te delen:
‘ Cultuur geeft ons verbinding, verbeelding en creativiteit zodat wij in staat
zijn nieuwe inzichten en vooral verbanden tussen mensen te realiseren’.
Dat gaan we doen.
Namens de initiatiefnemers: Kor Venema, inspreker op 9 september a.s.
tijdens de vergadering van de Statencommissie voor Cultuur, Bestuur,
Financiën en Economie van het Drents Parlement.
Paterswolde, 9 september 2020

Toezeggingenlijst Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie, 9 september 2020
Naam

Omschrijving

Startdatum

Einddatum

Stand van zaken

Statencommissie korte termijn
1. Subsidieregeling
grondverwerving
Natuurwerk NederlandDrenthe
2. Sociaal
ondernemerschap

Gedeputeerde Jumelet zal nog verantwoording afleggen over
de subsidieregeling grondverwerving Natuurwerk NederlandDrenthe via de P&C-cyclus of de Berap.

13-05-2020

16-09-2020

Gedeputeerde Brink zegt een informatiebijeenkomst over
sociaal ondernemerschap toe.
De fracties van de PvdA, D66, SP, GroenLinks en de Partij
voor de Dieren (sprekers) zeggen medewerking toe bij het
organiseren van de informatiebijeenkomst over sociaal
ondernemerschap.

13-05-2020

16-09-2020

In behandeling.

3. Onderbouwing
walbeschoeiing

Gedeputeerde Bijl, zegt toe een onderbouwing te leveren voor
de € 15 miljoen voor walbeschoeiing.

24-06-2020

28-10-2020

4. Gesprek CRM-systeem

Gedeputeerde Kuipers zegt een gesprek over het CRMsysteem aan de VVD-fractie toe.

24-06-2020

28-10-2020

√ Afgehandeld met GS brief ‘onderbouwing
investeringen beschoeiing langs Drentse vaarwegen’
d.d. 20 oktober 2020 (LIS A.9)
√ Afgehandeld. Gesprek geweest op 10 september
2020 tussen mevrouw W. Meeuwissen en
gedeputeerde Kuipers.

5. Banenbehoefte
energiesector

Gedeputeerde Stelpstra zegt toe om bij de netwerkbedrijven na 24-06-2020
te gaan wat de banenbehoefte in de energiesector kan
betekenen voor Drenthe.

28-10-2020

6. Rolverdeling GS en PS
bij wijzigingen begroting

Gedeputeerde Bijl zegt toe de vraag naar de rolverdeling van
GS en PS mee te nemen naar het college van GS.

24-06-2020

28-10-2020

7. Orange the World

Gedeputeerde Bijl zegt bij brief B.3 toe de CvdK te vragen om
terug te komen op het structureel maken van de campagne
Orange the World.

24-06-2020

28-10-2020
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8. Deelplannen voorleggen

Gedeputeerde Brink zegt bij behandeling van Economische
09-09-2020
Koers toe dat alle deelplannen c.q. uitvoeringsprogramma’ s ter
vaststelling worden voorgelegd aan PS.

√ Afgehandeld met GS brief ‘Herziene versie
Economische Koers Drenthe 2020-2023 en
beantwoording vragen d.d. 22 september 2020 (LIS
PS A.17)

9. Tijdsplanning
deelplannen

Gedeputeerde Brink zegt bij behandeling van Economische
Koers toe dat voor PS vergadering van 30 september PS een
tijdsplanning krijgt wanneer de deelplannen op de rol staan
voor vaststelling;

09-09-2020

√ Afgehandeld met GS brief ‘Herziene versie
Economische Koers Drenthe 2020-2023 en
beantwoording vragen d.d. 22 september 2020 (LIS
PS A.17)

10. Verdeling menskracht

Gedeputeerde Brink zegt bij behandeling van Economische
Koers toe dat de commissieleden inzicht krijgen hoe de
menskracht van afdeling Economische Zaken is verdeeld over
de sectoren;

09-09-2020

√ Afgehandeld met GS brief ‘Herziene versie
Economische Koers Drenthe 2020-2023 en
beantwoording vragen d.d. 22 september 2020 (LIS
PS A.17)

11. Oplegger als bijlage

Gedeputeerde Brink zegt bij behandeling van Economische
Koers toe dat de oplegger als (een soort van) bijlage bij
Koersnota wordt gevoegd.

09-09-2020

√ Afgehandeld met GS brief ‘Herziene versie
Economische Koers Drenthe 2020-2023 en
beantwoording vragen d.d. 22 september 2020 (LIS
PS A.17)

12. Motie welvaart in
deelplannen meenemen

Gedeputeerde Brink zegt bij behandeling van Economische
Koers toe dat de motie Welvaart wordt meegenomen in de
deelplannen

09-09-2020

√ Afgehandeld met GS brief ‘Herziene versie
Economische Koers Drenthe 2020-2023 en
beantwoording vragen d.d. 22 september 2020 (LIS
PS A.17)

13. Agenda zorgeconomie

Gedeputeerde Brink zegt bij behandeling van Economische
Koers toe dat er een agenda voor de zorgeconomie in de
Economische Koers komt.

09-09-2020

√ Afgehandeld met GS brief ‘Herziene versie
Economische Koers Drenthe 2020-2023 en
beantwoording vragen d.d. 22 september 2020 (LIS
PS A.17)

14.Recente kerngegevens

Gedeputeerde Bijl zegt bij behandeling van Economische
Koers toe dat voor PS vergadering van 30 september er
recente kerngegevens met betrekking tot werkgelegenheid
inclusief werkeloosheidscijfers beschikbaar worden gesteld;

09-09-2020

√ Afgehandeld met GS brief ‘Herziene versie
Economische Koers Drenthe 2020-2023 en
beantwoording vragen d.d. 22 september 2020 (LIS
PS A.17)
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15. Reactie vaste
Kamercommissie

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.

09-09-2020

√ Afgehandeld. De heer Pormes van GroenLinks
heeft ter vergadering opgezocht en aangegeven aan
de commissie waar het verslag van die commissie te
vinden is, hoe de behandeling is verlopen.

16. Covid-19 subsidie
verrekend met REX
bijdrage

Gedeputeerde Jumelet komt (zo mogelijk) schriftelijk terug op
de vraag van PvdD of de eventuele Covid-19 subsidie ook
verrekend wordt met deze REX-bijdrage?

09-09-2020

√ Afgehandeld. Het antwoord wat gedeputeerde Brink
in de commissie gaf was correct na ambtelijke check.

17. Consequenties
beleidsregels op
doelvermogen

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?

09-09-2020

09-12-2020

18. Meenemen brief bij
scenario’s GAE

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

09-09-2020

9-12-2020

19. Uitkomst
Bewonersvereniging
Hoornsepark

Gedeputeerde Kuipers komt schriftelijk terug op de vraag van
de PvdD wat het antwoord is op de mail van de
Bewonersvereniging Hoornsepark.

09-09-2020

√ Afgehandeld. Gedeputeerde Kuipers heeft mevrouw
Potharst op d.d. 7-10-2020 laten weten dat dit een
kwestie is van de provincie Groningen en/of de
gemeente Groningen. GS heeft bij de provincie
Groningen deze e-mail nogmaals onder de aandacht
gebracht.

Statencommissie lange termijn (langer dan 3 maanden)
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

30-10-2019

31-01-2021
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Gedeputeerde Brink zegt toe eind 2020 het project NICEmatters te evalueren en de Staten hierover te informeren.
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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

4. De werking, de omvang
en de actualisatie van de
reserves

Gedeputeerde Bijl zegt een informatiebijeenkomst toe over de
werking, de omvang en de actualisatie van de reserves.

13-05-2020

28-10-2020

5. Structurele en duurzame Gedeputeerde Stelpstra zegt een informatiesessie toe over de
aanpak van de
structurele en duurzame aanpak van de personeelsmiddelen.
personeelsmiddelen

13-05-2020

28-10-2020

6. Digitale toegankelijkheid

09-09-2020

01-04-2021

Gedeputeerde Kuipers doet toezegging dat de digitale
toegankelijkheid terugkomt bij de uitwerking van de Sociale
Agenda.

Stond gepland voor 7 oktober, maar is geannuleerd
ivm PS vergadering. Nieuwe datum wordt gezocht.

Moties
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 2019-19
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
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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.

PS 18-12-2019

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

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 01-05-2021

M2020-12
Brede Welvaart en
duurzame
ontwikkelingsdoelen als
koers bij maatregelen
economisch herstel

Verzoekt het college om:
De principes van de brede welvaart en de 17 duurzame
ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties als
koers zien bij de uitwerking van de maatregelen gericht op
economisch herstel tijdens als na de corona-crisis;
deze principes en koers te betrekken bij de door GS in het
najaar te organiseren bijeenkomst 'Weg uit de coronacrisis'

PS 01-07-2020

M2020-13
Structurele verbetering
financiële positie
gemeenten

Verzoekt het college om:
Het bericht dat Provinciale Staten van Drenthe zich achter de
inhoud van de brief scharen die op 29 juni 2020 namens het
IPO aan het Ministerie van Biza en Koninkrijksrelaties is
verzonden over te brengen aan het voornoemde Ministerie.

PS 01-07-2020

Versie 23 oktober 2020

GS hebben met GS-brief d.d. 31-3-2020 (LIS A.9)
‘Stand van zaken Motie PET-flessen’ een update
gegeven.

√ Afgehandeld met GS brief ‘Financiële positie
Drentse gemeenten’ d.d. 01-07-2020 (LIS FCBE
9/9/2020 A4)
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M2020-17
Stageregeling Corona

Versie 23 oktober 2020

Verzoekt het college om:
Te onderzoeken of een regeling kan worden uitgewerkt die
het aantal stage- en leerplekken binnen Drentse bedrijven en
instellingen bevordert voor met name mbo-studenten. Tevens
een dekkingsplan op te stellen voor financiering daarvan.

PS 07-10-2020
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