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Toezeggingenlijst Statencommissie Bestuur en Financiën, 23 januari 2013 
  
   
Naam Omschrijving Startdatum Einddatum Stand van zaken 
  
Statencommissie korte termijn 
1. Quickscan 

Gemeenschappelijke 
Regelingen 

De gedeputeerde Brink zegt toe de quickscan over de rol 
van Gedeputeerde Staten naar Provinciale Staten sturen. 

07.11.2012 07.02.2013  

2. Nota Verbonden partijen Gedeputeerde Brink zegt na te gaan toe of er iets 
toegevoegd kan worden aan de nota betreffende 
verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid. Dit zal dan 
alsnog tussentijds aan Provinciale Staten worden 
toegestuurd. 

07.11.2012 07.02.2013  

3. 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  

4. Traject ICT Gedeputeerde van der Tuuk zegt toe met de staten een 
traject op te starten om vaker van gedachten te wisselen – 
gekoppeld aan te maken keuzes door GS - over wat er 
speelt en gaande is m.b.t. de ICT binnen de provincie. 

07.11.2012 07.02.2013  

5. Wet Hof 
(PS) 
 

Gedeputeerde van der Tuuk zegt toe in het eerste kwartaal 
2013 verslag te doen van de bevindingen van de interne 
taskforce om hiermee nadere afspraken en beslissingen te 
nemen in samenspraak met de staten. 

14.11.2012 01.04.2013  

6. Rapport EU Gedeputeerde Brink zegt toe om het rapport over Europees 
Innovatie Partnerschap voor Productiviteit en 
Duurzaamheid in de Landbouw, toe te zenden aan PS 

12.12.2012 12.03.2013 √Beantwoord bij brief van 27.02.2013 

7. RUD  Gedeputeerde van der Tuuk zegt toe uit te zoeken waarom 
de RUD in de begroting onder de post GS is 
geplaatst.(statenstuk 2012-552/555) 

12.12.2012 12.03.2013 √ Beantwoord bij brief van 23.01.2013; 
RUD is een samenwerkingstraject van 
provincie/gemeente. Reden om het onder 
programma 1 toe te voegen. 

8. Legesverordening 
(jurisprudentie) 

Gedeputeerde van der Tuuk zegt toe om de Jurisprudentie 
genoemd in statenstuk 2012-554; Wijziging 
Legesverordening provincie Drenthe 2010, toe te zenden 
aan de commissie 

12.12.2012 12.03.2013 √ Beantwoord bij mail van 17.01.2013 

9. Wet Hof Gedeputeerde van der Tuuk zegt toe het besluit van GS 23.01.2013 23.04.2013 √Beantwoord bij brief van 29.01.2013 
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over het IPO akkoord m.b.t. de Wet Hof cs van 29 januari 
2013 onmiddellijk naar de staten te zullen sturen om 
(mede) als input te dienen in de PS vergadering van 30 
januari 2013 

 
 
Statencommissie lange termijn 
1. Evaluatie Protocol 

humanitaire hulpverlening 
De Commissaris van de Koningin zegt het volgende toe: 
Een evaluatie van het Protocol humanitaire hulpverlening na 
twee jaar (CDA). 
 

08-12-2010 31-12-2012 √Beantwoord bij brief van 28.02.2013 

2. Risicoanalyse RSP Gedeputeerde Brink zegt toe dat de risicoanalyse in het vervolg 
ook zal bevatten: 

- hoe de sturing op code ‘oranje’ heeft plaatsgevonden 
- doorlooptijden worden aangegeven 
- de consequenties van het veranderende (economisch) 

klimaat worden vermeld. 
 

11-04-2012 31-12-2012
01.04.2013

B&F 7/11: in het eerste kwartaal 2013 
zal een notitie van GS  in de commissie 
worden behandeld over de risico 
analyse RSP, inclusief de inde  cie. C&E 
(31/10) gedane toezeggingen. 
 
B&F 23.01.2013: Brief van 12.01.2012 
van GS over IGO-Atalanta 
Emmen;rollen inzet provincie en 
monitoringsprogramma toevoegen aan 
risicoanalyse. 
 

3. SNN; het betrekken van PS 
en burger bij de 
samenwerking met en 
buiten het SNN 

Gedeputeerde Brink zegt toe dat GS komen met een voorstel 
hoe PS en de burger betrokken kunnen worden bij de discussie 
over (verdere) samenwerking met en buiten het SNN. 

25.01.2012 20.10.2012
01.04.2013

B&F 7/11: De leden van het ABSNN 
(mevr.Kaal) zullen met gedeputeerde 
Brink komen tot concretisering van de 
vraag van de staten over de 
(samen)werking van SNN. 
 

√Beantwoord bij brief van 24.01.2013 
5.Productenraming;Natuurbeleid 
(PS) 

Gedeputeerde van der Tuuk zegt toe dat indien gewenst 
ook specifiek voor het onderwerp vervallen rijkstaken 
m.b.t. natuurbeleid, een disclaimer op te nemen in de 
productenraming met als inhoud dat budgetten nu 
meerjarig vastgesteld worden, maar dat deze naar 
aanleiding van besluitvorming in de staten kunnen 
worden gewijzigd op een later moment. 

14.11.2012 14.06.2013  

6.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 

12.12.2012 12.06.2013  
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evaluatie aan de orde is. 
 
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  

M 2012-21 PS verzoeken het college van GS om de oproep van de staten tot 
behoud van werkgelegenheid van penitentiaire inrichtingen 
Noord-Nederland en deze motie te doen toekomen aan de 
staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.  
 

19.12.2012 10.02.2013  

M 2012-22 Ps verzoeken het college van GS om voor het overgangsjaar 
2013 een bijdrage te verlenen aan het Europaservicepunt ter 
hoogte van € 20.000 
Dit bedrag beschikbaar te stellen indien er, uiterlijk 1 maart 2013 
door het ESP is gerapporteerd over voldoende deelname van de 
overige participanten. 
De bijdrage van € 20.000,- te dekken vanuit programma 9, 
innovatief Drenthe, economische zaken en arbeidsmarkt, uit de 
post “Bijdrage economische structuur. 

19.12.2012 19.03.2013  

 


