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SAMENVATTING 
Vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie 

 

Woensdag 6 november 2013 

 

 

U kunt de agendavoorstellen en de ingezonden brieven, evenals de samenvattingen, via het 

DocumentVindSysteem (DVS) inzien op de website van de provincie onder het volgende 

adres: www.drenthe.nl/provincialestaten 

 

De lijst met toezeggingen tot en met de vergadering van 6 november 2013 is als bijlage op-

genomen bij deze samenvatting. 

 

 

 

Aanwezig:  

mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (voorzitter) 

J.J. Baltes (VVD) 

R. Beimers (PVV) 

mevrouw E.H. Beving (PVV) 

J.A. van Dalen (D66) 

mevrouw A. Dekker-van het Hof (SP) 

mevrouw R.S. Goettsch (PvdA0 

W. van Heusden (ChristenUnie) 

mevrouw T. Hummel (PvdA) 

A. Huizing (PvdA) 

mevrouw M.J. Kaal (CDA) 

A. Kerstholt (VVD) 

H. Klaver (CDA) 

J.N. Kuipers (GroenLinks) vervangt mevrouw 

van Dinteren. 

K. Kuipers (GroenLinks)  

Mevrouw W.L.M. Mastwijk-Beekhuijzen (CDA) 

agendapunt 8 en 12 

mevrouw J.M. Pannekoek-van Toor (VVD) 

mevrouw G.H. Smith (GroenLinks) 

J. Smits (VVD) 

mevrouw L.A. Smits (SP) 

T. Stelpstra (ChristenUnie) 

mevrouw M.C.J. van der Tol (D66) 

N.A. Uppelschoten (PVV) 

E.R. Veenstra (PvdA) tot 16:45 uur 

H.J. van der Ven (CDA) 

Th. J. Wijbenga (CDA) vanaf 16:10 uur, agendapunt 12 

 

mevrouw J. Stapert, statenadviseur 

 

Voorts aanwezig de leden van GS: 

R.W. Munniksma (PvdA) 

H. Brink (VVD) 

H.H. van de Boer (VVD) 

 

 

Afwezig: 

H.N. van Eekelen (SP) 

E. Hemsteede (PvdA) 

mevrouw R. Horasan (PvdA) 

mevrouw M.S. Irrgang-Borsboom (VVD) 

mevrouw G. van Dinteren (GroenLinks) 

F. van Rhee (Groep Van Rhee) 

 

 

Gedeputeerde A. van der Tuuk (PvdA) 
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1/2. Opening en vaststelling van de agenda 

 

De voorzitter opent de vergadering en deelt mee dat de heer Kuipers mevrouw van Dinteren (GL) 

vervangt. 

Door de afwezigheid van gedeputeerde van der Tuuk zal de portefeuille financiën worden overgeno-

men door gedeputeerde Brink. Gedeputeerde Munniksma neemt het onderdeel Jeugdzorg voor zijn 

rekening. 

Desgevraagd stemt de commissie in met het sturen van een boeket bloemen naar de heer van 

Eekelen die wegens ziekte langere tijd afwezig zal zijn. 

 

Op verzoek van de fractie van de VVD worden de agendapunt 11 en 12, respectievelijk 2
e
 bestuurs-

rapportage 2013/5
e
 wijziging Begroting 2013 en Begroting 2014 gezamenlijk behandeld. 

 

3. Verslag vergadering 11 september en de lijst van toezeggingen 

 

De samenvatting van de vergadering van 11 september jl wordt ongewijzigd vastgesteld. 

De lijst van toezeggingen wordt aangepast. Een actueel overzicht hiervan is aan deze samenvatting 

gehecht. 

 

4. Ingekomen stukken 

 

De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 

Naar aanleiding van de lijst worden de volgende opmerkingen gemaakt c.q. vragen gesteld. 

Subsidie TT Motorweek ( A4) 

In de brief van GS van 2 oktober 2013 over Subsidie TT Motorweek wordt om een zienswijze ge-

vraagd op het voornemen van GS om subsidie te verlenen. 

Mede in verband met de afwezigheid van gedeputeerde van der Tuuk en op verzoek van de PvdA 

wordt besloten de brief te agenderen voor de Statencommissie FCBE van 4 december a.s. 

Gedeputeerde Brink geeft desgevraagd aan de gemeente Assen te zullen informeren over het uitstel 

van de behandeling en dat een definitieve reactie van het college van GS wordt opgeschort tot 4 de-

cember a.s. 

 

Actieplan ondernemersvriendelijk aanbesteden (B2) van MKB Noord 

De fractie van de VVD informeert of het college van GS voornemens is om in te stemmen met dit do-

cument zoals wordt gevraagd. 

Gedeputeerde Brink zegt toe schriftelijk te zullen reageren op het verzoek en de commissie hiervan in 

kennis te stellen. 

 

Informeren gemeente Tynaarlo over toetsingscriteria voor herindeling 

De fractie van D66 informeert of het college van GS voornemens is om dit onderwerp met PS te be-

spreken. 

Gedeputeerde Brink: het aangeven van Drentse toetsingscriteria bij genoemde herindeling tussen de 

gemeenten Tynaarlo en Haren, naast de landelijke criteria is met name voorbehouden aan PS. Het 

was echter niet mogelijk om die discussie te voeren vóór de in de brief van de gemeente Tynaarlo 

genoemd datum, 1 december a.s. 

Wanneer de gemeente Tynaarlo aangeeft verder te willen gaan met de gemeente Haren, volgt de 

discussie met Provinciale Staten. Het college zal hierin vervolgens het initiatief nemen. 

Desgevraagd geeft gedeputeerde Brink aan te verwachten dat de discussie met de staten over moge-

lijke herindeling van de gemeente Tynaarlo, begin 2014 zal plaatsvinden. 
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5. Rondvraag 

 
De fractie van de SP stelt vragen over het businessplan van Groningen Airport Eelde (GAE).  
Gedeputeerde Brink geeft de volgende reactie: 

Het businessplan van GAE is openbaar en te downloaden van de website van GAE. 

De vraag of een maatschappelijke kosten-batenanalyse moet worden uitgevoerd kan met ja worden 

beantwoord. De aandeelhouders hebben de afspraak gemaakt dat zodra het voornemen er is om te 

investeren/financiële bijdrage te leveren aan GAE een kosten-batenanalyse zal worden uitgevoerd. 

Verder geeft gedeputeerde Brink aan dat de businessplan nog besproken wordt met de staten. 

Het rapport van de NRK over GAE zal als eerste worden besproken, de discussie hierover zal worden 

betrokken bij het daarna te bespreken businessplan.  

 

 

6. IPO-, SNN- en EU-aangelegenheden 

 

IPO 

De fractie van de VVD informeert of uit de Midyear Review valt op te maken dat wanneer het gaat 

over de discussie rondom de actualisatie van de Mijnbouwwet, de provincie minder ambitieus is dan 

het IPO. 

Gedeputeerde van de Boer: de Rijksoverheid gaat over de diepe ondergrond, de provincies niet. Wel 

zou het IPO meer ruimte voor de provincies willen wat betreft de ondergrond. Dit is onderdeel van de 

grotere discussie over het verschuiven van bevoegdheden tussen Rijk en provincies. Het is goed dat 

de provincie Drenthe aan tafel zit bij deze discussies om zo ook maximaal invloed te kunnen uitoefe-

nen.  

Desgevraagd geeft hij aan dat de provincie (nog) geen zienswijze heeft ingediend op het recent ge-

presenteerde plan voor kernafval. 

Gedeputeerde Brink deelt mee dat de discussie over de verdeling van de EFRO gelden in een beslis-

sende fase zit. Helaas zijn de provincies onderling niet uit een verdeling gekomen. Dit betekent n.a.w. 

dat de Tweede Kamer met een oplossing zal komen. 

De verdeling van de Interreg gelden ziet er positief uit voor Drenthe. Dit gaat n.a.w. ook gelden voor 

de POP gelden. Waarschijnlijk zal de helft van deze subsidie worden verdeeld over de 12 provincies 

en de andere helft op basis van de oppervlaktes van de provincies. Voor Drenthe niet ongunstig.  

 

SNN 

Geen mededelingen of vragen. 

 

EU 

Geen mededelingen of vragen. 

 

 

Statenstukken/brieven 

 

7. Brief van het college van Gedeputeerde Staten van 3 juli 12013 over RSP: monitoring IGO 

(Geagendeerd o.v.v. de fractie van de PvdA) 

 

Samenvattende reactie van de fracties 

De PvdA heeft het onderwerp op de agenda geplaatst mede omdat zij van mening is dat het goed is 

dat een dergelijk groot project, naast de reguliere controlemomenten, eenmaal in de zes maanden 

aan de orde moet komen en afgezet dient te worden tegen de besluitvorming van PS zoals die begin 

2012 heeft plaatsgevonden. Vanwege de impact van het project is extra informatie per kwartaal ge-
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wenst. De overige fracties geven aan, met uitzondering van de VVD de PvdA hierin te volgen. Voor de 

VVD is dit niet nodig, de geplande P&C cyclus volstaat. 

Het CDA geeft aan zich grote zorgen te maken over het opleveren van werk door de inzet van RSP. 

Tot nu toe slechts 10% (91fte’s). Wat levert het structureel op? De drijfveer van de provincie om te 

investeren in RSP was juist de werkgelegenheid. Zou het wellicht zinvol zijn om als PS een bureau in 

te huren die uitzoekt of het provinciale geld goed wordt besteed? Zorgen zijn er ook over de cofinan-

ciering vanuit Europa. 

Door meerdere fracties wordt gewezen op de risico’s die worden gelopen en de noodzaak om hierover 

geïnformeerd te worden door GS. Ook wordt door CU en D66 gewezen op de problemen die er in 

Emmen zijn met de parkeergarage. De PVV vraagt zich af of zoals in het werkbezoek naar voren 

kwam ‘zomaar’ nieuwe projecten kunnen worden toegevoegd. De SP merkt op dat in het meerjaren-

overzicht van investeringsprojecten in de begroting de RSP niet voorkomt. 

 

De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  

Gedeputeerde Brink: RSP is een groot project waar de provincie veel geld in investeert. Om die reden 

ontvangt de provincie ieder kwartaal een rapportage en heeft de provincie zitting in de stuurgroep en 

blijft ze het proces kritisch volgen. Toevoeging aan de kwartaal overzichten waar het geld aan is be-

steed, welk doel wordt beoogd te halen en welk afspraken hieruit voortvloeien is mogelijk. Een extra 

bureau voor de controle is z.i. niet nodig. Het gaat bij de RSP om werk, werk, werk, maar het gaat hier 

wel om een project van de gemeente Emmen, zij voeren ook de regie. Dat is ook de verklaring dat het 

in de begroting is opgenomen zoals het er staat. Er is geen aanleiding op te merken dat het niet goed 

gaat. Het project staat aan het begin van het proces. De provincie is met Emmen in gesprek over pro-

jecten binnen het pakket bereikbaarheid, het gaat daarbij niet om extra projecten. De zorgen over de 

cofinanciering vanuit Europa worden gedeeld. 

 

Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 

Gedeputeerde Brink: aan iedere kwartaalrapportage RSP, monitoring IGO, zal worden toegevoegd 

een overzicht met daarin opgenomen de inhoudelijke en financiële besluitvorming alsmede de risico-

analyse. 

 

 

8. Brief van het college van GS van 17 september 2013 over inspraakversie Uitvoerings- 

 programma Jeugdzorg  

 

Samenvattende reactie van de fracties 

Alle fracties spreken hun waardering uit over de wijze waarop Jeugdzorg in Drenthe vorm heeft gekre-

gen. De fracties geven ook aan het te betreuren dat de gemeente Meppel nog niet de aansluiting heeft 

gezocht bij het RTA (Regionaal Transitie Arrangement). De PVV wil in dit kader weten wat het bete-

kent wanneer een jongere verhuist binnen de provincie naar Meppel.  

Meerdere fracties merken op dat de financiën niet duidelijk zijn terug te vinden in het programma.  

Het CDA vraagt of de cliënt vertrouwenspersoon bij Zorgbelang blijft of naar de gemeenten gaat. 

De SP en PVV informeren wat het mogelijk uitstel van aanvaarding van de Jeugdwet voor Drenthe 

betekent  

De PVV informeert naar de frictiekosten hoe hoog worden die ingeschat en wie gaat dit betalen? 

GL maakt zich ernstig zorgen over de Jeugdpsychiatrie, hoe wordt dit geregeld in de nieuwe construc-

tie? De aansluiting van passend onderwijs op Jeugd is een punt van zorg voor D66. SP en VVD delen 

de zorg over de raadsleden die behoefte aan informatie hebben en deze onvoldoende krijgen. Daar-

naast informeert de VVD evenals GL naar het informatiesysteem; de VNG heeft aangeven nog niet 

zeker te zijn of dit systeem gebruikt gaat worden. 
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De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  

Gedeputeerde Munniksma (die de portefeuille Jeugdzorg voor deze vergadering overneemt van ge-

deputeerde van der Tuuk) start met de opmerking dat gedetailleerde vragen zo nodig worden meege-

nomen in het definitieve document.  

Op kort termijn wordt duidelijk of Meppel toch aanhaakt bij het RTA. Hij verwacht dat dit gaat lukken. 

De financiële paragraaf zal in de definitieve versie een betere plaats krijgen. Het is de bedoeling dat 

Jeugdpsychiatrie ook over gaat naar de gemeenten, wanneer en wat de (financiële) consequenties 

zijn is nog niet bekend. Dat dit goed geregeld moet worden staat buiten kijf, de overheden moeten hier 

zorg voor dragen. Juist doordat de overname geleidelijk zal gaan zijn de frictiekosten gering. Ter ver-

gadering wordt duidelijk dat het VNG toch heeft besloten om het ICT systeem van Jeugdzorg over te 

nemen. Tot slot geeft hij aan dat de CJG goed zijn toegerust voor hun nieuwe taken. Verbeteringen 

zullen werkende weg worden toegepast. 

 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het stuk voldoende is besproken en de defi-

nitieve versie met belangstelling tegemoet wordt gezien. 

 

9. Statenstuk 2013-590; Wijziging Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en 

 commissieleden.  

 

Samenvattende reactie van de fracties 

Zonder inhoudelijke beraadslaging wordt ingestemd met dit statenstuk. 

 

De B-status van het stuk wordt gewijzigd in de A-status. 

 

 

10. Statenstuk 2013-588; Wijziging Reglement van Orde voor de vergaderingen van  

 Provinciale Staten en het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de Statencom

 missies.  

 

Samenvattende reactie van de fracties 

Zonder inhoudelijke beraadslaging wordt ingestemd met dit statenstuk. 

 

De B-status van het stuk wordt gewijzigd in de A-status. 

 

11. Statenstuk 2013-593; 2
e
 Bestuursrapportage 2013/5

e
 wijziging Begroting 2013  

12. Statenstuk 2013-591; Nota van aanbieding, Begroting 2014  

 

De heer Klingers uit Annen maakt op persoonlijke titel gebruik van het spreekrecht. 

Hij verzoekt om de subsidie voor rietendaken weer in te voeren. Dit cultureel erfgoed is voor Drenthe 

en haar bezoekers zeer waardevol. Zijn familie ervaart hoe moeilijk het is om voor het onderhoud van 

deze daken financiële ondersteuning te krijgen. 

Vragen worden er gesteld door de fracties van GL, SP en het CDA.  

 

Samenvattende reactie van de fracties 

Alle fracties bedanken het college voor het opstellen van de stukken en het beantwoorden van de 

(schriftelijke)vragen.  

Over de 2
e
 Bestuursrapportage wordt onder meer opgemerkt dat de berekening over het ILG alleen 

maar vragen oproept. Verzocht wordt om een coherent stuk waarin duidelijk staat vermeld hoe de 
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berekening tot stand is gekomen. Bij een aantal onderdelen, o.a. Ruimtelijke Ordening en SNN lukt 

het niet om de beschikkingen af te geven, de vraag is wat de reden hiervan is. Vragen zijn er ook over 

het naar voren halen van 1 miljoen uit de post RSP en wat de rol van Emmen hierbij is. Wat is de om-

vang van de budgetuitputting? Maar ook het budget voor bodemsanering zijn broodnodig en toch lukt 

de uitvoering niet dat lijkt tegenstrijdig. 

Bij (bijna) alle fracties komen de scenario’s naar voren. 

Hoe zit het met de scenario’s, in meer of mindere mate willen de fracties hier mee akkoord gaan mits 

ruimte overblijft om binnen de genoemde scenario’s keuzes te maken. Scenario’s die in beton zijn 

gegoten zijn onacceptabel. Meerdere fracties informeren naar de personeelskosten. Uit de begroting 

is niet op te merken dat deze – zoals is afgesproken - zullen dalen. Eerder het tegendeel lijkt het ge-

val. De CU merkt hierbij op dat wanneer het om kwaliteit gaat ook de Staten gevraagd kunnen worden 

welke kwaliteit zij voorstaan.  

De fracties van PvdA, CU en GL kunnen zich niet vinden in een projectbureau (voor € 500.000) die 

wordt ingezet om kijkende naar de arbeidsmarkt problematiek projecten aan te jagen. 

De PvdA vraagt zich af wat de effecten van het Najaarsakkoord zullen zijn voor Drenthe, D66 sluit zich 

hierbij aan. Ook vraagt deze fractie aandacht voor het grote gebrek aan seniorenwoningen. Opge-

merkt wordt ook dat diverse beleidsvoornemens niet concreet in de programma’s worden vertaald. Het 

CDA mist ambitie in de begroting. De CU vult hierbij aan dat de begroting ‘spanning mist’. Voor de 

VVD is het de vraag of de provincie wel in controle is, maar nog belangrijker is hoe naar de bezuini-

gingen wordt gekeken. Wat de VVD verder is opgevallen, is dat de structuur van de begroting heel 

anders is dan het vorige jaar, terwijl de werkgroep programmabegroting dit niet heeft aangegeven. 

Ook is de VVD verbaast over het ontbreken van Europa in de begroting. Het overschot uit de Algeme-

ne reserves kan wat de VVD betreft ingezet worden voor goede voorstellen, bijvoorbeeld aan de eco-

nomie van Drenthe zoals GAE. 

Voor de SP mag de korting die bij GS en PS wordt toegepast, 15% ook bij IPO en SNN in mindering 

worden gebracht. Gemeenschapsgeld geven aan GAE zoals de VVD suggereert wil de SP niet. 

De PVV wil weten hoe de reserves weer worden opgebouwd? Voor deze fractie is het ongepast dat 

de opcenten worden verhoogd, terwijl het onderhoudsniveau van de wegen van het cijfer 7 naar 6 

gaat. 

De fractie van D66 informeert naar een provinciale werkloosheid van 7% is dat juist of moet dit anders 

worden gelezen. En hoe zit het met RTVDrenthe en regionale bereikbaarheid? In hoeverre kan het 

voortgezet onderwijs ondersteunend werken bij werkgelegenheid. En is er nieuws te melden vanuit 

het Rijk over het spoorknooppunt Herften? Maar ook valt er iets te zeggen over de Wet Hof? 

De CU vraagt zich af of het accent van de begroting ligt op investeren of bezuinigen. Diverse onderde-

len in de begroting mogen concreter benoemd worden. En het wordt tijd dat over de NOM een beslis-

sing wordt genomen. Voor GL is de slogan voor 2014: “Delen is het nieuwe hebben”. Dit betekent dat 

keuzes moeten worden gemaakt om geen tekorten te krijgen. Graag zou GL een werkbezoek brengen 

aan het RSP project in Assen (FlorijnAs). Tot slot merkt deze fractie op dat het bedrijfsrestaurant niet 

gedeeltelijk maar voor 100% mag overschakelen op duurzame producten. 

 

De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  

Gedeputeerde Brink (die de portefeuille Financiën voor deze vergadering overneemt van gedeputeer-

de van der Tuuk): wijst om de mogelijkheden die er zijn geweest om technische vragen te stellen. Die 

zullen dan ook niet in de vergdering worden beantwoord. Dit wekt enige wrevel bij de commissieleden. 

Gedeputeerde Brink merkt verder op dat het college ambitie wil uitstralen door het creëren van werk, 

werk, werk. GS wil de scenario’s richtinggevend vaststellen. Bij de VJN 2014 zal GS keuzes maken, 

PS zal vervolgens haar eigen keuze maken want aan het einde is het PS die er over gaat. De Stofkam 

heeft helaas niet veel opgeleverd, alleen in programma 10 zat enige ruimte. GS begroot niet ruim 

maar reëel.  
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De provinciale organisatie is wel degelijk afgeslankt, maar dat vertaalt zich niet altijd in fors minder 

budget. De zogenoemde vaste schil wordt kleiner de flexibele schil groter. Er wordt strak gestuurd op 

personele kosten.  

Het weerstandsvermogen van de provincie is op orde. Reserves zijn er om uit te geven waarvoor ze 

zijn bestemd. Nieuwe reserves ontstaan door ieder jaar iets over te houden. De invulling van de Fund 

voor Fund benadering komt binnenkort naar de commissie. Het is goed om, ondanks dat het niet om 

een financiële paragraaf gaat, toch in de begroting op te nemen wat de provincie met Europa doet. 

Met ingang van de volgende begroting moet dit mogelijk zijn. 

Tot slot geeft hij aan dat het organiseren van een werkbezoek aan de FlorijnAs geregeld kan worden. 

Gedeputeerde Munniksma: GAE zal op verschillende manieren nog aan de orde komen, o.a. bij de 

aanpassing van de Omgevingsvisie. Over het ILG merkt hij op dat momenteel gewerkt wordt aan de 

afrekening van het ILG. Voor Drenthe zal dit naar verwachting financieel niet nadelig uitvallen binnen 

het perspectief wat is geschetst. Het natuurpact: voor beheersvraagstukken ontvangt Drenthe 10 mil-

joen. Dit betekent ook een bestedingsimpuls van 19,5 miljoen euro aan werk in de natuursector wat 

met Rijksgeld gerealiseerd kan worden. Daar valt infrastructuur binnen de Natuur ook onder (inclusief 

wandel en fietspaden). Nabuurschap 1.0 met een goede impuls en met relatief weinig geld wordt een 

heel sociaal gezicht zichtbaar. Als het aan de orde is zal er voorlichtingsbijeenkomst over komen. 

Het is niet de bedoeling om voor 5 ton een bureau Noordervisie op te richten.  

Gedeputeerde van de Boer: het gaat ook in zijn portefeuille om de koppeling tussen beleid en het geld 

wat er aan wordt toegekend. Op onderdelen kan dit beter daar zal GS scherp op toezien. De discussie 

over de ondergrond is in de commissie OGB gevoerd en wil hij niet overdoen. Binnenkort staat de 

Energiepotentiekaart op de agenda en kunnen de nu genoemde zaken rondom energie daar aan de 

orde komen. Over het eigen vermogen van Aterro wordt nog gesproken. 

Tot slot merkt de heer van de Boer op dat overleg wordt gevoerd tussen het IPO en Staatssecretaris 

Dekker over de regionale hoorbaarheid van de Regionale omroepen. 

Over Drenthe beweegt merkt hij op dat de integratie is afgerond het valt nu onder Sport Drenthe. 

Over de Zonnestroom productie geeft hij aan dat de landelijke pot van 50 miljoen niet door de provin-

cie wordt gevuld. Wel zijn er diverse projecten die zorgen voor én schone energie en werk. Hij wijst 

daarbij op de werkgelegenheid die zonnepanelen met zich brengt. De energieprogramma’s worden 

gemonitord en de staten worden hierover geïnformeerd. 

 

Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 

Gedeputeerde Brink: zegt toe dat in de begroting voor 2015 zichtbaar aandacht geschonken gaat wor-

den aan Europa. 

 

 

13. Brief van het college van Gedeputeerde Staten van 30 oktober 2013 over Ontwerp- 

 begroting RUD Drenthe 2014  

 

Samenvattende reactie van de fracties 

De fractie van de VVD merkt op dat de ontwerpbegroting niet zou afwijken van die in de zomer is ge-

presenteerd. Dat is echter wel het geval. Zo geven de huisvestings- en facilitaire kosten een groot 

verschil. Dit geld ook voor ICT en beheerskosten. De functiewaardering moet nog plaatsvinden is hier-

voor binnen de begroting voldoende ruimte? Zijn de frictiekosten nog noodzakelijk nu het maar om 

enkele fte’s gaat? 

De fractie van de D66 gaat er van uit dat de volgende begroting eerder zal worden aangeboden. Is het 

niet mogelijk om de in de package-deal genoemde dienstverlening te verrekenen met de verstrekte 

lening? En wat betekent het als gemeenten en de provincie substantiële zienswijzen indienen? 

De fracties van PvdA, CU sluiten aan bij de opmerkingen van VVD en D66. 



 

 9 

De fractie van de PVV voegt hier aan toe dat wanneer wordt gewerkt met een output organisatie de 

formatie neerwaarts kan worden bijgesteld. 

 

De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  

Gedeputeerde van de Boer: de opzet van de Drentse RUD is geen stijging van de kosten maar juist 

een reductie. Afwijkingen worden in de begroting apart vermeld. N.a.v. de offerte voor de ondersteu-

nende taken is deze in de begroting met € 100.000 teruggebracht. Begin volgend jaar zal ook meer 

inzage worden gegeven in de financiën samen met de beoogde doelstellingen. 

De frictiekosten moesten in één bedrag worden opgenomen. Met de vakbonden is bijna unaniem tot 

een sociaal akkoord gekomen. Of op termijn met minder mensen kan worden volstaan, er kunnen ook 

nog meer taken bijkomen, zal nog moeten blijken. Dit vraagstuk wordt in het bedrijfsplan meegeno-

men. De suggestie van D66 om de dienstverlening te verreken met de verstrekte lening zal worden 

meegenomen. Wanneer de RUD eenmaal een feit is zal de begroting tijdig naar de staten worden 

gestuurd. 

Als uit de ingediende zienswijzen naar voren komt dat zaken principieel anders komen te liggen zullen 

de staten hierover uiteraard worden geïnformeerd.  

 

Gedeputeerde staten zeggen het volgende toe: 

Gedeputeerde van de Boer: zegt toe de staten op korte termijn te informeren of de lening van 1 mil-

joen euro verrekend kan worden met de bijdrage van de RUD aan de provincie m.b.t. de package-deal 

met de gemeente Emmen en de provincie Drenthe. 

Gedeputeerde van de Boer: zegt toe de staten op korte termijn te informeren waarom de oorspronke-

lijke kosten voor ICT en huisvesting van de RUD lager zijn geraamd dan nu uit de package-deal blijkt.  

 

De voorzitter sluit de beraadslaging met de vraag of de commissie formeel een zienswijze wil indienen 

op de ontwerp-begroting RUD Drenthe 2014. 

De commissie antwoordt dat dit niet het geval is. 

 

 

6. Mededelingen 

Desgevraagd antwoordt de voorzitter dat het rapport van de NRK over GAE op 4 december a.s. in 

deze commissie zal worden besproken. 

 

7. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 18:45 uur.  

De volgende vergadering zal plaatsvinden op 4 december 2013. 

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur Bestuur en Economie van  

4 december 2013, 

 

 

 

 , voorzitter 

 

 

 

 , statenadviseur 
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Toezeggingenlijst Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie, 6 november 2013  
  
   
Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van zaken 

  
Statencommissie korte termijn 
1. RUD; 

mandaatregeling (PS) 
Gedeputeerde van de Boer zegt toe om zodra de 
uitgewerkte mandaatregeling beschikbaar is, deze naar 
de staten te sturen. 
Daarnaast zal een overzicht van de financiën worden 
toegestuurd naar de staten. 

26.06.2013 
(PS) 

25.09.2013 FCBE 6/11: De mandaatregeling zal 
in december gereed zijn. 
 
 

√ Beantwoord bij Memo van 21 juni 
2013 

2. Rapportage 
werkgelegenheid 
Hoogeveen en 
Operatie Stofkam 
(PS) 

Gedeputeerde Brink zegt toe de staten in afzonderlijke 
rapportage te informeren over de 
werkgelegenheidsproblematiek in Hoogeveen én de 
Operatie Stofkam vóór de behandeling van de begroting 
2014 

03.07.2013 
(PS) 

01.11.2013 √ Werkgelegenheid Hoogeveen: 
Beantwoord bij brief van 30/10/2013.  
 

√ Stofkam: de operatie stofkam is 
verwerkt in de begroting van 2014 

3. (PS14/11) Stimuleren 
samenwerking 
(Cie. C&E) 

Gedeputeerde van der Tuuk zegt toe: Een project op te starten 
om een stimulans te geven aan de samenwerking tussen de 
organisaties Marketing Drenthe, Drenthe beweegt, Sport 
Drenthe en het recreatieschap 
 
Gedeputeerde van der Tuuk geeft aan dat het project is 
opgestart. Men is hier intensief mee bezig, Is nu aan partijen om 
daar uit te komen, Zodra hier meer over bekend is wordt het 
teruggemeld 
 

14.11.2012 
 
 
 
 
 
 
15.05.2013 

 
 
 
 
 
 
 
01.10.2013 

FCBE 6/11: dhr. van der Tuuk zal 
hierop terugkomen in de 
vergadering van de cie. van 4/12 

4. Interreg 5a programma Gedeputeerde van der Tuuk zegt toe de commissie in een 
bijeenkomst te informeren over Interreg 5a programma 

11.09.2013 11.11.2013 √ Beantwoord met bijeenkomst op 
4/11 

5. NRK rapport ‘Naar een 
Noordelijke kenniseconomie 

Gedeputeerde van de Boe zegt toe het in aanbeveling 5 (uit het 
rapport ‘Naar een Noordelijke kenniseconomie) van de 
Aanbevelingen projecten genoemde overzicht van alle projecten 
die binnen een cluster worden uitgevoerd, naar de staten te 
zullen sturen. 

11.09.2013 31.12.2013  
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6. Actieplan Duitsland 
agenda 

Gedeputeerde van der Tuuk zegt toe met een actieplan te zullen 
komen om de Duitslandagenda nader in te vullen via de 
werkgroep DrEUn 

11.09.2013 11.12.2013  

7. Ondernemersvriendelijk 
aanbesteden 

Gedeputeerde Brink zegt toe schriftelijk te reageren op de brief 
van MKB Noord (08.10.2013) over ondernemersvriendelijke 
aanbesteden en de commissie hiervan in kennis te stellen. 

06.11.2013 06.02.2014  

7. RUD; package-deal 
(lening) 

Gedeputeerde van de Boer zegt toe te informeren of de lening 
van 1 miljoen euro verrekend kan worden met de bijdrage van 
de RUD aan de provincie mbt package-deal 

06.11.2013 13.11.2013 √ Beantwoord bij Memo van 11 
november 2013. 

8.RUD; kosten ICT en 
huisvesting 

Gedeputeerde van de Boer zegt toe te informeren waarom de 
oorspronkelijke kosten voor ICT en huisvesting van de RUD 
lager zijn geraamd dan nu uit de package-deal blijkt. 

06.11.2013 13.11.2013 √ Beantwoord bij Memo van 11 
november 2013 

 
 

Statencommissie lange termijn 
1. Revolverend Financieren Gedeputeerde van der Tuuk zegt toe om zodra het 

revolverend financieren is uitgewerkt en geland in de 
diverse programma’s bepaald zal worden wanneer 
evaluatie aan de orde is. 

12.12.2012 12.06.12.2013 B&F 19/6:Ovv ged. vd Tuuk wordt 
de einddatum verschoven omdat 
de evaluatie later zal 
plaatsvinden. De cie. stemt hier 
mee in. 
 

2.Democratische 
vertegenwoordiging in 
Gemeenschappelijke 
Regelingen 

Gedeputeerde Brink zegt toe het initiatief in een 
discussie met Provinciale Staten te nemen over de 
democratische vertegenwoordiging 

07.11.2012 07.02.2013 
31.12.2013 

B&F 10.04.2013: Ovv ged. Brink 
wordt de termijn verschoven naar 
31 december 2013; de cie. Stemt 
hier mee in. 

3. 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 
 

FCBE 6/11: Ovv ged. vd Boer 
wordt de termijn verschoven naar 
31.12.2014; de cie. stemt hier 
mee in. 

4. RUD; AB/DB en Raad van 
opdrachtgevers 
(PS) 

Gedeputeerde van de Boer zegt toe om in het kader 
van de actieve informatieplicht de sten te informeren 
over de ontwikkelingen van het AB/DB en de Raad 
van opdrachtgevers 

26.06.2013 
(PS) 

01.03.2014 
31.12.2014 

FCBE 6/11: Ovv ged. vd Boer 
wordt de termijn verschoven naar 
31.12.2014; de cie. stemt hier 
mee in. 

5. Binnenklimaat scholen; 
overleg Drentse gemeente(PS) 

Gedeputeerde Munniksma zegt toe om de 
problematiek van het binnenklimaat op basisscholen 
(CO2) te agenderen voor een regulier overleg met 
de Drentse gemeenten 

03.07.2013 
(PS) 

31.12.2013  
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6. Ontwikkelingen Zuidas 
(cie. C&E) 

Gedeputeerde Van der Tuuk zegt toe voor de zomer de 
ontwikkelingen die volgen uit de nieuwe aanpak Zuidas 
met de Staten door te nemen. 
 
15/5 gedeputeerde van der Tuuk zegt toe zodra er iets 
bekend is wordt dit aan de commissie gemeld. 

31.10.2012 
 
 
 
 
15.05.2013 

 
 
 
 
 
01.10.2013 

√ Beantwoord bij brief van 30/10: 

opgenomen op Lis PS van 13/11 

7. Revolverende lening Gedeputeerde van der Tuuk zegt toe dat wanneer 
revolverende leningen worden ingezet standaard wordt 
uitgegaan van 10% last (in de exploitatiebegroting) ter 
dekking van de extra risico’s. Bij een hoger percentage zal 
dit worden gemeld aan PS. 

11.09.2013 31.12.2013 √ FCBE 6/11: Het betreft hier 
een afspraak tussen PS en GS. 
Kan van de lijst van toezeggingen 
worden geschrapt. 

8. RSP, monitoring IGO Gedeputeerde Brink: zegt toe dat aan iedere 
kwartaalrapportage een overzicht zal worden toegevoegd 
met de inhoudelijke en financiële besluitvorming evenals 
de risico-analyse 

06.11.2013 01.05.2014  

9. Begroting en Europa Gedeputeerde Brink: zegt toe dat in de begroting 2015 
zichtbaar aandacht wordt geschonken aan Europa 

06.11.2013 01.11.2014  
 

Moties: 
M 2013-16 (gewijzigd) PS dragen het college van GS op om de inzet financiële 

middelen van de TOP regeling te verbreden tot de hele 
sector MKB ter ondersteuning van het MKB bij het zo 
succesvol mogelijk indienen van projectvoorstellen etc. 

03.07.2013 31.12.2013  

M 2013-18 
Noordervisie (Zorg) 

PS dragen het college van GS op noodzakelijke stappen 
te ondernemen om “zorg” als zelfstandig thema op te 
nemen in de strategische agenda van statenstuk 2013-585 
Noordervisie 2040. 

25.09.2013 31.12.2013  

M 2013-22 
Veilig stellen JWF 
kazerne 

PS verzoeken het college van GS de inhoud van deze 
motie aan de minister van Defensie te doen toekomen en 
een afschrift daarvan toe te zenden aan de leden van de 
TK. 

25.09.2013 26.09.2013 √ De motie is 26 september  2013 
verzonden.  

 




