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SAMENVATTING 
Vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie 
 
Woensdag 19 februari 2014 
 
 
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 19 februari 2014 is als bijlage opge-
nomen bij deze samenvatting. 
 
 
Aanwezig:  
mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (voorzitter) 
J.J. Baltes (VVD) 
A.A.P.M. van Berkel (PVV) 
mevrouw E.H. Beving (PVV) 
J.A. van Dalen (D66) 
mevrouw A. Dekker-van het Hof (SP) 
H.N. van Eekelen (SP) 
mevrouw R.S. Goettsch (PvdA) 
E. Hemsteede (PvdA) 
W. van Heusden (ChristenUnie) 
mevrouw R. Horasan (PvdA) 
mevrouw T. Hummel (PvdA) 
mevrouw M.S. Irrgang-Borsboom (VVD) 
mevrouw M.J. Kaal (CDA) 
A. Kerstholt (VVD) 
H. Klaver (CDA) 
J.N. Kuipers (GroenLinks) 
K. Kuipers (GroenLinks)  
Mevrouw W.L.M. Mastwijk-Beekhuijzen (CDA) 
(agendapunt 7) 
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) 
E.R. Veenstra (PvdA) 
H.J. van der Ven (CDA) 

 
mevrouw J. Stapert, statenadviseur 
 
Voorts aanwezig de leden van GS: 
A. van der Tuuk (PvdA) 
H.H. van de Boer (VVD) 
Commissaris van de Koning, J. Tichelaar tm 
agendapunt 9. 
 
 
Afwezig leden van de commissie: 
R. Beimers (PVV) 
mevrouw G. van Dinteren (GroenLinks) 
A. Huizing (PvdA) 
N.A. Uppelschoten (PVV) 
 
 
 
Afwezig leden van GS: 
H. Brink (VVD) 
R.W. Munniksma (PvdA) 
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Petitie ‘Hart voor het Hoekje’ 
Voorafgaand aan de vergadering biedt de heer Koster namens ‘Hart voor het Hoekje’ een petitie aan 
met het verzoek om (meer) te investeren in Hollandscheveld. 
De voorzitter neemt de petitie in ontvangst met de mededeling dat deze zal worden verspreid onder de 
statenleden en de leden van het college van GS. De petitie kan – maar dat is aan de fracties – worden 
betrokken bij de bespreking van de Voorjaarsnota (VJN), aldus de voorzitter. 
 
 
1/2. Opening en vaststelling van de agenda 
 
De voorzitter opent de vergadering. De heer Van Berkel vervangt de heer Beimers (PVV), en de heer 
J.H. Kuipers vervangt mevrouw Van Dinteren (GL). 
 
3. Verslag vergadering 15 januari 2014 en de lijst van toezeggingen 
 
De samenvatting van de vergadering van 15 januari 2014 wordt vastgesteld. 
De lijst van toezeggingen wordt aangepast. Een actueel overzicht hiervan is bij deze samenvatting 
gevoegd. 
 
4. Ingekomen stukken 
 
De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. 
De fractie van D66 informeert naar het Europaservicepunt (A3); n.a.w. blijven nog 8 leden (gemeen-
ten) over, waar is dit van afhankelijk? En blijven nog zaken liggen nu het Europaservicepunt verdwijnt? 
Gedeputeerde Van der Tuuk (als vervanger van dhr. Brink) geeft aan dat het aantal participerende 
leden afhankelijk is van de gemeenten die mee willen doen. Hij gaat er van uit dat alle activiteiten zul-
len overgaan in het Europees Bureau Diensten (EDB). Mocht dit niet het geval zijn, dan zal hij die 
melden. 
 
De fractie van D66 informeert of i.h.k.v. de RUD ( A1) zaken gebeuren zonder mandaat.  
Gedeputeerde Van de Boer: dat is niet het geval, wel was op enig moment sprake van een ‘hapering’ 
in het geheel. Dat is inmiddels gerepareerd. Onderscheid moet wel worden gemaakt in de RUD Dren-
the en de bijzondere regeling voor zwaardere gevallen binnen de 3-noordelijke provincies. De conclu-
sie is, ondersteund door het OM, dat de mandaatregeling is gezekerd. Op die manier is handhaving 
ook mogelijk. 
 
De fractie van D66 informeert verder naar de Besluitvorming toekomstvisie GAE (A 4); vermeld staat 
dat besluitvorming binnen GS moet plaatsvinden in afstemming met de andere aandeelhouders. Maar 
het is toch aan PS om besluiten voor Drenthe te nemen? 
Gedeputeerde Van der Tuuk: PS zijn en blijven het orgaan die de besluiten neemt. In de komende 
periode zal wel duidelijkheid verkregen moeten worden over welke besluiten het dan gaat. In het ka-
der van de discussie over verbonden partijen zal de (belangrijke) discussie over de verantwoordelijk-
heden worden gevoerd. 
 
De fractie van de SP vraagt n.a.v. het ontvangen projectenoverzicht (A2) of de commissie met de SP 
van mening is dat dit niet is wat werd gevraagd. Naast de projecten is ook behoefte aan inzicht in het 
bestede geld en het aantal banen wat het heeft opgeleverd. Mogelijk kan dit worden uitgezocht door 
de onderzoekers van de griffie. 
De PvdA en de VVD zijn van mening dat veel informatie ook beschikbaar kan komen binnen de be-
stande P&C cyclus. De overige fracties geven aan de SP te ondersteunen in hun vraag. 
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Gedeputeerde Van de Boer stelt voor om samen met een aantal mensen uit de commissie en de grif-
fie eerst helder te krijgen wat de vraagstelling is. 
Na enige discussie wordt besloten dat de (onderzoeks)vraag door de SP zal worden voorgelegd aan 
de commissie van Onderzoek. 
 
5. Rondvraag 
 
De fractie van GL stelt vragen over de duurzaamheidsovereenkomst bij de eindrapportage verkoop 
Essent aandelen. In de provincie Overijssel mogen Provinciale Staten hierover hun mening geven. De 
vraag is of dit in Drenthe ook het geval is.  
 
Gedeputeerden Van de Boer en Van der Tuuk geven aan dat het aspect duurzaamheid in de volle 
omvang van de deal is meegenomen. Zij zullen nog terugkomen over de mogelijk of en wanneer PS 
hun inbreng kunnen geven. Op voorhand geeft gedeputeerde Van de Tuuk aan dat de handelswijze in 
Drenthe niet veel zal afwijken van die in de provincie Overijssel. 
 
Gedeputeerde Van der Tuuk zegt het volgende toe: Schriftelijke de vraag van GL te zullen beant-
woorden of Provinciale Staten van Drenthe een zienswijze kunnen inbrengen bij de eindrapportage 
van de Stichting Essent Sustainability Development Foundation. 
 
De fractie van de PvdA stelt vragen over het initiatief “De Hondsrug Verbeeld”. Het project is bij de 
Statenleden niet bekend. Hoe zit het met de lening die de gemeente Tynaarlo wil geven wanneer ook 
de provincie Drenthe het project ondersteunt. 
Gedeputeerde Van de Boer: De provincie ondersteunt het project (nog) niet. Om die reden is nog 
geen informatie naar PS verstuurd. GS is enthousiast over het initiatief, het realiseren van zandsculp-
turen die aanhaken bij Geopark ‘De Hondsrug’. Het proces is echter nog niet afgerond. Het kan een 
subsidie worden (via de ASV) of een lening. Met het college van Tynaarlo vindt overleg plaats. Begin 
maart zal een besluit worden genomen. 
 
6. IPO-, SNN- en EU-aangelegenheden en Verbonden partijen 
 
IPO: 
De fractie van het CDA informeert n.a.v. de gehouden Statenontmoeting over het IPO naar de afhan-
deling van de door deze fractie ingediende motie in 2011. Gaat het Presidium hier uitsluitsel over ge-
ven? 
De heer Smits geeft als AV-IPO lid aan dat de AV-leden met een korte notitie te zullen komen voor het 
Presidium hoe verder om te gaan met deze motie. 
De heer Smits geeft verder aan dat het IPO op 20 maart vergadert o.a. over Kompas 2020, verminde-
ring van het aantal GS- en PS leden en reiskostenvergoeding voor Statenleden. 
Tot slot wijst hij op de wekelijkse digitale nieuwsbrief van het IPO; zeker de moeite waard. 
 
SNN: 
De CdK, dhr. Tichelaar geeft aan dat het SNN n.a.v. het proces Noordervisie heeft besloten om de 
taskforce RISS anders aan te pakken en de drie noordelijke staten eerder in de gelegenheid te stellen 
een inbreng te geven. Binnenkort volgt hierover meer informatie. 
 
EU: 
Geen opmerkingen 
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Verbonden partijen 
De beoogt voorzitter van de statenwerkgroep Verbonden partijen, dhr. Baltes, merkt op dat de werk-
groep inmiddels is bemenst, uit iedere fractie één vertegenwoordiger. De eerste vergadering zal op 5 
maart a.s.plaatsvinden. 
 
 
7. Voortgang jeugdzorg; brief van het college van Gedeputeerde Staten van 9 januari 2014 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De fracties maken zich, omwille van de kinderen waar het om gaat, zorgen over de overdracht van 
Jeugdzorg naar de gemeenten en stellen diverse vragen waarin hun zorg naar voren komt. Een greep 
uit de vragen: Hoe zit het met de onderhandelingen met het Rijk over de financiering? Heeft de ge-
meente Meppel nu ook de regionale transitie getekend? Zullen de gemeenten het uiteindelijk wel gaan 
redden? Maar ook hoe zit het met het onderzoek waarom in Drenthe veel meer kinderen zijn die ge-
bruik maken van Pgb, AWBZ of Jeugd GGZ? Wanneer sprake is van een korting bij de overdracht 
wordt Drenthe dan niet onevenredig zwaar gekort? En hoe zit het met het voortbestaan van het bu-
reau Jeugdzorg? En hebben de zorgaanbieders de zaak wel op tijd op orde? De gemeenten moeten 
voor 1 april a.s. aangeven welke volumetaken worden overgenomen, gaat dit ook lukken? Zorgen de 
gemeenten voor de juiste informatievoorziening richting hun burgers? 
Tot slot wordt door de PvdA voorgesteld om ná de gemeenteraadsverkiezingen een bijeenkomst te 
organiseren voor de nieuwe raadsleden – die eerst door hun eigen gemeente moeten worden geïn-
formeerd – op een nog nader te bepalen moment. 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Van der Tuuk schetst een beeld van de stand van zaken die, ook na het verzenden van 
de te bespreken brief van GS weer is gewijzigd. Een korte schets van het besprokene. Hij is trots op 
hoe Jeugdzorg in Drenthe is geregeld. Inmiddels is duidelijk geworden dat ook de jeugd GGZ per 01-
01-2015 naar de gemeenten over gaat. Het merendeel van de gestelde vragen zou moeten landen bij 
de gemeenten omdat de provincie er niet meer over gaat. Gemeenten en zorgverzekeraars zijn ver-
antwoordelijk. Bureau Jeugdzorg: het werk van dit bureau is complexer dan van Yornea. Gemeenten 
willen een aantal taken inkopen, er zijn nog 4 gemeenten die hiervoor een definitief Ja moeten laten 
horen. Overleg over de invulling van medewerkers vindt nog plaat. Gemeenten moeten voor 1 april 
a.s. een inkoopdocument opstellen, maar die geldt voor 2015. De gemeente Meppel heeft de regiona-
le transitie inmiddels ook getekend. 
Op dit moment is duidelijk dat de regionale transitie borging geeft voor 2015 en 2016. De financiering 
is nog steeds een open einde. In mei a.s. wordt duidelijkheid verwacht. De gemeenten worden hierbij 
ondersteund door de provincie.  
De provinciale ambtenaar Jeugdzorg deelt zijn kennis met de gemeenten. 
Onduidelijkheid is er ook over frictiekosten. Voor Drenthe niet nodig, maar wanneer deze kosten lan-
delijk worden toebedeeld wil Drenthe ook haar aandeel ontvangen. 
De Jeugd GGZ ligt bij de zorgverzekeraars en zij beroepen zich op hun privacy. Daarom is het ook 
(nog) niet mogelijk om na te gaan waarom in Drenthe meer kinderen gebruik maken van AWBZ, Pgb, 
GGZ. 
Over het voorstel voor een gezamenlijke informatie avond met de nieuwe raadsleden merkt de gede-
puteerde op dat de gemeente Assen hierbij het voortouw wil nemen. De coördinatie kan geschieden 
via de ambtelijke lijn. In zijn overleg met de gemeenten zal hij wijzen op de noodzakelijke informatie 
verstrekking aan de burgers. 
De Commissaris van de Koning vult aan met de volgende opmerkingen. 
De positie van de gemeenten is begin februari besproken met alle colleges van B&W. Het punt is hoe 
krijgen we voor elkaar dat wat goed is en was toch te gaan veranderen zonder problemen. Zoals ook 
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nu het geval is zullen er bij deze decentralisatie geen extra middelen komen. GS maakt zich samen 
met de colleges van B&W zorgen over de overdracht van de Jeugdzorg naar de gemeenten. De wil 
om in dit dossier samen te werken is nadrukkelijk aanwezig. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat de nu levende vragen afdoende zijn beant-
woord en het onderwerp zeker weer terug zal komen op de agenda. 
 
8. Statenstuk 2013-606; Financieringsstatuut provincie Drenthe 2014 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
Alle fracties stemmen in met het voorstel. De fracties van CDA, VVD, D66 vragen zich af of het in 
stand houden van de treasury functie nog noodzakelijk is; wat valt er nog te treasuren? Het CDA be-
treurt dat de Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) is aangenomen waardoor de treasury 
‘ten grave is gedragen’; een ordinaire greep in de kas. Is er rekening gehouden met de verminderde 
revenuen op het vermogen? D66 noemt het een democratisch van bovenaf opgelegd gegeven. De 
VVD merkt op dat treasury alleen nog zinvol is als de provincie geld zou uitlenen aan andere overhe-
den. Naar de mening van de SP kan dit alleen aan overheden waar de provincie geen toezicht op 
houdt. De PvdA is content dat nu het onderdeel publieke taak is verplaatst, het onderscheid tussen 
treasurytaak en publieke taak meer wordt benadrukt.  
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Van der Tuuk: Het gaat strikt genomen om een technische aanpassing n.a.v. de wijzi-
ging van de Wet Fido. Niet de ambtenaar belast met treasury is hier van belang maar de treasu-
rycommissie. Hij pleit er voor om deze commissie wel in stand te houden. Hier wordt getoetst wat de 
gedeputeerde financiën wil ook mogelijk is (checks en balances). Maar het is ook een commissie 
waarmee hij van gedachten kan wisselen. Bovendien kan niet worden voorzien wat er gaat gebeuren 
in de komende tijd. Strikt genomen kan de provincie geld gaan uitlenen aan bijvoorbeeld gemeenten 
buiten de provincie. Hij is daar op dit moment geen voorstander van, maar de mogelijk is wel aanwe-
zig. Ook daarvoor zou hij de treasury commissie willen raadplegen. Tot slot geeft hij aan dat in de 
ramingen rekening is gehouden met de verminderde revenuen. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de vraag of de B-status gewijzigd kan worden in de A-status. 
De commissie stemt hier mee in. 
 
9. Gedragscode Integriteit; brief van het college van Gedeputeerde Staten van 5 februari 2014 
  
Voorafgaand aan de beraadslaging geeft de voorzitter aan dat de brief, t.b.v. de besluitvorming in PS 
van 12 maart a.s., na de commissievergadering zal worden omgezet in een statenvoorstel.  
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De fractie van de PvdA geeft aan het geen probleem te vinden wanneer een ex-statenlid gaat werken 
voor de provincie, ook niet wanneer dit binnen een jaar is nadat afscheid is genomen als Statenlid. 
Wel dient de gedragscode hierop te worden aangepast waarbij gekozen moet worden voor de juri-
disch meest zuivere variant. De CU kan zich vinden in het voorstel van GS en wijst er op dat het beter 
is te spreken over leden van GS of PS en niet van bezoldigd of onbezoldigde bestuurders. De VVD 
wijst op het personeelsbeleid van de provincie. De staten hebben GS hier regelmatig op aangespro-
ken. Het is van belang om de goede mensen op de juiste plaats te hebben. De in de integriteitscode 
genoemde bestuurders is door de VVD altijd gelezen als leden van het college van GS. Leden van PS 
kunnen dan ook gewoon mee solliciteren wanneer er een vacature is. De integriteitscode dient op dit 
punt te worden aangepast. 
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De SP is van mening dat de huidige integriteitscode duidelijk is, oud bestuurders en derhalve ook oud-
statenleden mogen het eerste jaar na hun vertrek niet mee solliciteren naar een functie binnen de 
provincie. Een zogenaamde draaideurconstructie moet worden voorkomen. De SP is van mening dat 
de integriteitscode mag worden verscherpt en ook zou moeten gelden voor bestuurders van verbon-
den partijen. De code zou pas kunnen worden gewijzigd bij de volgende bestuursperiode. 
De PVV noemt de brief van GS een vreemde zaak. Het lijkt alsof de fractievoorzitters in het Presidium 
hebben besloten dat Statenleden niet als bestuurders hoeven te worden aangemerkt. Dat is niet juist, 
die beslissing moet worden genomen in PS. Ad hoc situaties mogen niet leiden tot aanpassing van de 
code. 
D66 vindt dat de code niet multi interpretabel mag zijn. En dat is de huidige integriteitscode voor D66 
ook niet. Een Statenlid is in dezen ook een bestuurder en kan dus niet binnen een jaar in aanmerking 
komen voor een functie bij de provincie. De fractie vraagt zich af of een wethouders, een raadslid of 
een bestuurder van een verbonden partij ook gehouden is aan deze code. Verder is de vraag of een 
Statenlid ook mee moet doen in een sollicitatieprocedure of is er iemand gezocht bij de functie? 
GL is van mening dat transparant beleid van belang is. Het is een uiterst vreemde zaak om via het 
Presidium een code te wijzigen. In PS zal GL een standpunt innemen. 
 
De reactie van de Commissaris van de Koning op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
De heer Tichelaar geeft aan dat in het college op 13 januari aan het Presidium heeft gevraagd hoe de 
fractievoorzitters de term bestuurder in de gedragscode interpreteren. Gaat het om bezoldigde of on-
bezoldigde bestuurders. Mogen leden van PS reflecteren op functies binnen de provincie? Bij vacatu-
res wordt het normale personeelsbeleid gevolgd zo ook in dit geval, waarbij tevens een extern wer-
vings- en selectiebureau wordt betrokken. Het gaat om een reële functie, niet om een gecreëerde 
functie. Op 12 maart a.s. wordt een statenstuk aangeboden waarbij niet bezoldigde of onbezoldigde 
bestuurders zal worden genoemd, maar van leden van PS of GS. De vraag is of het betreffende artikel 
moet worden gewijzigd of dat de Memorie van Toelichting moet worden aangepast. Naar zijn mening 
is het niet juist dat de gedragscode alleen per bestuursperiode kan worden aangepast. Hij benadrukt 
dat het een gedragscode is en geen wettelijk voorschrift. Deze gedragscode geldt alleen voor de pro-
vincie. 
Landelijk is de gedragscode onderwerp van discussie. Het nieuwe voorstel is door deskundigen volle-
dig de prullenmand in geschreven. De kritiek was zo groot dat minister Plasterk binnen 8 weken wil 
weten hoe het IPO denkt over de nieuwe gedragscode. 
Naast het statenstuk op 12 maart zal er in het najaar een evaluatie volgen over de (gehele) gedrags-
code. Tot slot geeft hij aan dat het besluit over de aanpassing van de gedragscode bij PS ligt, niet bij 
GS en ook niet bij het Presidium zoals is gesuggereerd.  
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat een statenstuk zal worden opgesteld en 
toegezonden aan PS voor behandeling op 12 maart a.s. Dit betekent dat de status van het stuk de B-
status zal zijn. 
 
10. Statenstuk 2014-608; Financieel toezicht 2014 BZK 
 
Samenvattende reactie van de fracties 
De VVD geeft aan dat in de bij het statenstuk behorende reactiebrief naar de minister van BZK een 
aantal punten anders geformuleerd zouden moeten worden. De huidige tekst is te kort. De volgende 
Punten vragen om aandacht. Het gaat om het geven van een expliciete reactie op de risico’s die sa-
menhangen met de verbonden partijen en meegenomen zouden moeten worden in de risico inventari-
satie. Ook moete worden ingegaan op het EMU-saldo. Dit saldo wijkt af van de gehanteerde waarde, 
ook daar wordt in de brief niet over gesproken. Tot slot zou de VVD graag een opmerking gemaakt 
zien over de begroting van de RUD die zo constateert de minister, te laat is vastgesteld.  
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De fracties van CDA, SP, PVV en D66 sluiten hierbij aan. 
De PVV is verbaasd dat de risico’s van de verbonden partijen niet in de top 10 lijst van risico’s staat. 
De SP vraagt zich af in hoeverre de overschrijding van het EMU-saldo is op te lossen door te gaan 
schatkistbankieren. 
De PvdA geeft aan dat hoewel het een korte reactie is, deze wel voldoet. GL is ook voorstander van 
korte teksten. Bovendien worden de risico’s wel benoemd alleen haalt het risico van de verbonden 
partijen de top 10 van de risico’s niet. GL geeft aan dat de afwijking van het EMU-saldo een constate-
ring is en niet echt om een reactie vraagt. 
 
De reactie van de voorzitter q.q. voorzitter van de Begeleidingscommissie Accountant (BCA) wordt als 
volgt verwoord: 
Mevrouw Meeuwissen: De wijzigingsvoorstellen zoals door de VVD gegeven, wordt door een ruime 
meerderheid van de commissie gedeeld. Zij stelt voor om de brief aan de minister hiermee aan te 
passen en vervolgens een reactie te vragen aan de financiële woordvoerders van alle fracties. Daarna 
zal het statenstuk in aangepaste vorm worden voorgelegd aan PS op 12 maart a.s. 
De commissie geeft aan zich hierin te kunnen vinden.  
 
 
De reactie van het college van GS op hoofdlijnen wordt als volgt verwoord:  
Gedeputeerde Van der Tuuk (vervangt gedeputeerde Brink): De vraag over het EMU-saldo heeft alles 
te maken met de Wet Hof. Het heeft geen consequenties, met de minister van BZK is ook afgesproken 
dat de investeringen van de provincie hier niet onder mogen lijden. Kortom de opmerking over het 
EMU-saldo is voor kennisgeving aangenomen. 
Verder geeft hij aan dat schatkistbankieren en het EMU-saldo gescheiden trajecten zijn. De genoem-
de risico’s bij de verbonden partijen worden meegenomen alleen zijn deze niet als zodanig zichtbaar. 
Wellicht kan dit in een iets andere formulering duidelijk worden gemaakt. 
 
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat brief en Statenstuk als herzien stuk terug-
komen in de Statenvergadering van 12 maart a.s.  
De B-status van het stuk blijft derhalve gehandhaafd. 
 
11. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 
12. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten om 15:45 uur. 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 2 april 2014. 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van 
2 april 2014, 
 
 
 
 , voorzitter 
 
 
 
 , statenadviseur 
 



Versie  
5 maart 2014 

1

Toezeggingenlijst Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie, 19 februari 2014  
  
   
Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van zaken 
  
Statencommissie korte termijn 
 
1a. RUD; uitvoeringskosten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1b. RUD; mandaat 

Daarnaast zal een overzicht van de financiën worden 
toegestuurd naar de staten. Vervangen door: 
Gedeputeerde van de Boer zegt toe om inzage te 
verstrekken in de totale uitvoeringskosten, vanaf 2013 
genoteerd in kolommen om zo een doorkijk te krijgen van 
de provinciale uitvoeringskosten van 
vergunningverlening, handhaving en toezicht van vóór en 
ná de oprichting van de RUD met een splitsing in RUD en 
Provinciale uitvoeringskosten. 
 
 
 
 
 
Gedeputeerde van de Boer zegt toe voor de volgende 
commissievergadering inzicht te zullen verschaffen in het 
totaal van de mandaten o.a. van de raad van 
gemeentesecretarissen. 
 

 
 
 
 
 
 
FCBE 6/11, 
4/12 en 
15/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.02.2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02.04.2014

Financiën: 
FCBE 4/12: Is besproken in DB 
RUD, wordt binnenkort naar 
cie.verzonden. 
 
FCBE 15/1: op verzoek van de VVD 
wordt de toezegging aangescherpt. 
FCBE 19/2: Gedeputeerde v.d Boer; 
het streven is om voor de 
commissievergadering van  2 april 
2014 de financiële gegevens te 
verstrekken. 
 
 
 
 
 
 
 

2. (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 (MD), Drenthe beweegt, Sport 
Drenthe en het recreatieschap 
 
Gedeputeerde Van der Tuuk geeft aan dat het project is 
opgestart. Men is hier intensief mee bezig. Het is nu aan 
partijen om daar uit te komen, Zodra hier meer over bekend is 
wordt het terug gemeld. 

14.11.2012 
 
 
 
 
 
 
15.05.2013 

 
 
 
 
 
 
 
01.10.2013 
15.02.2014 

FCBE 6/11: dhr. van der Tuuk zal 
hierop terugkomen in de 
vergadering van de cie. van 4/12 
 
FCBE 4/12: de kern is dat binnen de 
samenwerking ‘de neuzen dezelfde 
kant op staan’. 
Ged. vd.Tuuk zal op korte termijn 
gesprek aangaan met MD en 
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Het resultaat van het gesprek met MD en betrokken 
organisaties zal worden teruggekoppeld met de commissie 
 

betrokken organisatie 
FCBE 19/2: Gedeputeerde vd Tuuk; 
in de komende weken voert MD 
overleg met de betrokken instanties. 
Resultaat hiervan wordt aan de 
commissie bekend gemaakt. 
 

3. Ondernemersvriendelijk 
aanbesteden 

Gedeputeerde Brink  Gedeputeerde Van der Tuuk 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. 
 
Gedeputeerde Brink  Gedeputeerde Van de Tuuk: zegt toe om 
zowel naar PS als de MKB Noord schriftelijk te reageren op de 
brief om ondernemersvriendelijke aan te besteden waarbij de 
werkwijze van de provincie uiteen zal worden gezet.  
 

06.11.2013 
 
 
 
 
 
04.12.2013 

06.02.2014 
 
 
 
 
 
04.03.2014 

FCBE 4/12: n.a.v. de discussie over 
de reactie van GS mbt 
ondernemersvriendelijk aan te 
besteden wordt een nieuwe 
toezegging gedaan.  
 
FCBE 15/1: Ged. vd Tuuk: in de 
commissie van 19/2 zal hij 
terugkomen over de invulling 
hiervan. 
FCBE 19/2: Ged. v.d.T; GS heeft de 
intentie om te gaan ondertekenen. 
Ambtelijk wordt onderzocht wat dit 
zal betekenen voor de 
samenwerking nu de provincie al op 
deze manier werkt. Op korte termijn 
informeert de gedeputeerde de 
commissie. 
 

4. GOA 
(PS) 

Gedeputeerde Brink  Gedeputeerde Van der Tuuk: zegt toe de 
mogelijkheid te willen verkennen om het gebruik  van GOA 
(gemeenschappelijke opleidingsactiviteit) te verbreden naar 
andere doelgroepen en dit bespreekbaar maken in het overleg 
met de huidige GOA. 
FCBE 15/1: aanscherping van de toezegging in: Gedeputeerde 
van de Tuuk zegt toe in zijn gesprekken mee te zullen nemen 
om ook sectoraal- en doelgroepen vrij te kijken naar de wijze 
van werken in een GOA. Ook de combinatie met de branche die 
vanuit het sociaal akkoord sectorplannen moeten maken, zal 
mee worden genomen in de gesprekken met gemeenten 

13.11.2013 13.02.2014 FCBE 15/1: op verzoek van de PvdA 
wordt de toezegging aangescherpt 
en ovv CDA aangevuld 
 
FCBE 19/2: Ged. vd Tuuk; 
gesprekken vinden plaats, maar het 
lijkt alsof het niet mogelijk is. Met 
een onderbouwing zal hij hierop 
terug komen waarbij ook zal worden 
ingegaan op de sectorplannen en 
hoe hier mee om te gaan. 

5. Innovatief Drenthe Gedeputeerde Brink  Gedeputeerde Van der Tuuk zegt toe dat 13.11.2013 13.02.2014 FCBE 19/2: Ged. vd Tuuk; Hiertoe 
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(PS) in het kader van Innovatief Drenthe, een bijeenkomst wordt 
georganiseerd om de voorstellen te bespreken met betrekking 
tot de te nemen initiatieven voor de onderkant van de 
arbeidsmarkt. 

wordt initiatief genomen. 

6. Stand van zaken 
Europese fondsen 

Gedeputeerde Brink zegt toe de commissie een overzicht toe te 
sturen met de stand van zaken van de diverse Europese 
fondsen/programma’s en de middelen 

04.12.2013 04.03.2014  

7. GAE; 
inspanningsverplichting 

Gedeputeerde Van der Tuuk zegt toe de juridische vraag 
hoever de inspanningsverplichting reikt van de provincie i.r.t. 
GAE, mee te zullen nemen in de voorbereiding op de Business 
case. Als hiervoor nader onderzoek nodig is, zal dit worden 
uitgevoerd. 

04.12.2013 04.03.2014  

8. TT motorweek (subsidie) Gedeputeerde Van der Tuuk zegt toe dat de Statencommissie 
een afschrift ontvangen van de def. Provinciale 
subsidietoekenning voor de TT motorweek 

04.12.2013 04.03.2014  

9. 
Financieringsinstrumentarium 
Drenthe/Uitvoeringskader; 
regionaal economisch 
domein 

Gedeputeerde Van der Tuuk zegt toe met een aanvullende brief 
te zullen komen waarin de financieringskaders van het 
financieringsinstrumentarium goed staan omschreven. 

04.12.2013 04.03.2014  
 
 
 
 

10. Libau (Lis A5) Gedeputeerde Van de Boer (als vervanging van dhr. 
Munniksma) zegt toe om de vraag van D66 of, nu de totale 
activiteiten van Libeau verlieslatend zijn, dit ook voor rekening 
komt van de provincie Drenthe, schriftelijk te beantwoorden 

15.01.2014 15.04.2014 √ Beantwoord in de cie.FCBE 19/2; 
Ged. v.d Boer: Wanneer de totale 
activiteiten verlieslatend zijn komt het 
tekort niet voor rekening van de 
prov.Drenthe 
En beantwoord bij brief van 19/2/2014 

11. Bestuurlijk kader Cultuur 
en Onderwijs (Lis A6) 

Gedeputeerde Van de Boer (als vervanging van dhr. 
Munniksma) zegt toe de vragen van D66 over de ondertekening 
van het Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs, schriftelijk te 
zullen beantwoorden. D66 vraagt om verduidelijking van de 
overeenkomsten die met gemeenten en regio’s tot stand zijn 
gekomen. En vraagt naar de afspraken die gemaakt  zijn met 
culturele instellingen die subsidie ontvangen. 

15.01.2014 15.04.2014 √ Beantwoord bij brief van 05.03.2014 

12. Specialistische 
ziekenhuiszorg 

Gedeputeerde Van der Tuuk zegt toe de uitkomsten van het 
gesprek met het zorgkantoor Achmea over a.o. specialistische 
zorg te zullen terugkoppelen naar de commissie. 

15.01.2014 15.04.2014  
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13. St. Essent  Sustainability 
Development Foundation 

Gedeputeerde Van der Tuuk zegt toe de vraag over het door de 
staten indienen van zienswijzen bij de eindrapportage van de 
St. Essent  Sustainability Development Foundation, schriftelijk 
te zullen beantwoorden. 

19.02.2014 19.05.2014 √ Beantwoord bij brief van 05.03.2014 

 
 
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
 
 
 
 
 
15.01.2014 
15.01.2015 

B&F 19/6:Ovv ged. vd Tuuk wordt 
de einddatum verschoven omdat 
de evaluatie later zal 
plaatsvinden. De cie. stemt hier 
mee in. 
 
FCBE 15/1: wanneer het 
operationeel gaat worden volgt 
een evaluatie, op dit moment nog 
minimaal gebruik van gemaakt en 
is een evaluatie niet zinvol. Om 
die reden wordt de einddatum van 
de toezegging verlengd. 
 

2. 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. 

3. 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. 
 

4. 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 FCBE 15/1: Gedeputeerde vd 
Boer: ivm afwezigheid van ged. 
Munniksma verplaatsen naar cie. 
van 19/2. De commissie ontvangt 
op 19/2 sowieso een 
terugkoppeling van het overleg 
met de Drentse gemeenten. 
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√Beantwoord in cie. FCBE 19/2: 
Ged. vd Boer: GGD heeft 
onderzoek gestart bij 25 scholen 
en komen met adviezen naar de 
bevoegde gezagen (gemeenten) 

5. 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  

6. 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
01.04.2014

FCBE 4/12: De TOP regeling zit in de 
‘pijplijn’. In het eerste kwartaal 2014 zal 
dit concreet worden. Omdat gekeken 
wordt in hoeverre de regeling kan 
worden opgerekt, waarbij expertteams 
binnen Recreatie en Toerisme ook een 
rol kunnen spelen, duurt het langer voor 
resultaat geboekt kan worden.  
 

 




