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Toezeggingenlijst Statencommissie Bestuur en Financiën, 19 juni 2013 tm PS 3 juli 2013 
  
   
Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van zaken 

  
Statencommissie korte termijn 
1. Operationeel 

programma RIS3 
Gedeputeerde Brink zegt toe het operationele programma 
van RIS3 toe te zenden aan de commissie ter bespreking 
wanneer hiervoor in het proces ruimte is.  
Is dat niet het geval dat wordt het stuk ter informatie 
toegezonden. 

10.04.2013 10.07.2013 √Aan de orde geweest in de SNN 
gezamenlijke statenbijeenkomst 
25.06.2013 

2. Duitsland agenda Gedeputeerde Brink zegt toe de Duitsland agenda van 
het SNN toe te zenden aan de staten zodra deze is 
behandeld in de bestuurscommissie van het SNN 

10.04.2013 17.04.2013 B&F 22/5: Ged. Brink: GS komt met 
een voorstel over Duitslandagenda 
en lidmaatschap EDR (Zie nr 5) 
 

√ Beantwoord bij brief van 26 juni 
2013 

3. Lidmaatschap EDR Gedeputeerde Brink zegt toe te komen met een voorstel 
voor het lidmaatschap van de EDR 

10.04.2013 10.07.2013 √ Beantwoord bij brief van 26 juni 
2013 

4. Kompasonderzoek 
werkgelegenheid 

Gedeputeerde van der Tuuk zegt toe het 
Kompasonderzoek naar werkgelegenheid (15.000 banen) 
toe te zenden aan de commissie  

22.05.2013 22.08.2013 √ Afgehandeld per mail van 
14.06.2013 

5. RUD; overzicht 
kosten 

Gedeputeerde van de Boer zegt toe een totaal overzicht 
te verstrekken van de voorziene kosten; welke kosten 
vallen onder de RUD en wat blijft voor rekening van de 
provincie. 
 

19.06.2013 26.06.2013 √Beantwoord bij memo van 21 juni 
2013 

6. RUD; stroomdiagram Gedeputeerde van de Boer zegt toe een ‘stroomdiagram’ 
over het besluitvormingsproces aan de commissie te 
verstrekken. 
 

19.06.2013 26.06.2013 √Beantwoord bij memo van 21 juni 
2013 

7. RUD; mandaten Gedeputeerde van de Boer zegt toe inzicht te verstrekken 
in de verschillende mandaten 

19.06.2013 26.06.2013 √Beantwoord bij memo van 21 juni 
2013 
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8. Directiebrief Gedeputeerde Brink zegt toe een informatieve 
bijeenkomst te gaan organiseren waarin het college met 
de (nieuwe) directeur de achtergrond van de Directiebrief 
toelichten. 

19.06.2013 19.09.2013  

9. RUD; 
mandaatregeling (PS) 

Gedeputeerde van de Boer zegt toe om zodra de 
uitgewerkte mandaatregeling beschikbaar is, deze naar 
de staten te sturen. 

26.06.2013 
(PS) 

25.09.2013  

10. 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  

 
 

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. 

4. 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  

5. 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  

6. Binnenklimaat scholen; Gedeputeerde Munniksma zegt toe om de 03.07.2013 31.12.2013  
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overleg Drentse gemeente(PS) problematiek van het binnenklimaat op basisscholen 
(CO2) te agenderen voor een regulier overleg met 
de Drentse gemeenten 

(PS) 

 

Moties: 
M 2012-14 PS verzoeken het college GS om met een notitie te komen 

als vervolg op de organisatievernieuwing “Slim, Slank en 
Soepel” rekening houdend met de in de motie genoemde 
ontwikkelingen. 
Deze notitie ter bespreking voor te leggen in de commissie 
B&F waarbij de uitkomsten uit die commissie 
meegenomen worden bij de Voorjaarsnota 2013. 

14.11.2012 01.05.2013 √B&F 22/5: Gedeputeerde Brink: 
GS komt met een Directiebrief bij de 
VJN. 

M 2013-11 Behoud werkgelegenheid Rijksdiensten;  03.07.2013 03.07.2013 √ PS 3/7; de motie is tijdens de 
vergadering toegezonden aan de 
Tweede Kamer 

M 2013-16 (gewijzigd) PS dragen het college 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  

 


