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Toezeggingenlijst Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie , 15 januari  2014  
  
   
Naam Omschrijving  Startdatum  Einddatum  Stand van zaken  
  
Statencommissie korte termijn  
1. RUD; mandaatregeling 

(PS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1a. RUD; uitvoeringskosten 

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. 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. 
 

26.06.2013 
(PS) 
 
 
 
 
 
 
FCBE 6/11, 
4/12 en 
15/1 

25.09.2013 FCBE 6/11: De mandaatregeling zal 
in december gereed zijn. 
FCBE 4/12: Mandaatregeling10/12 
in GS daarna naar cie. 

√ Beantwoord bij brief van 15 
januari 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. 
 

√ Beantwoord bij Memo van 21 juni 
2013 

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. 
 
Het resultaat van het gesprek met MD en betrokken 

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 
betrokken organisatie 
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organisaties zal worden teruggekoppeld met de commissie 
 

3. NRK rapport ‘Naar een 
Noordelijke kenniseconomie 

Gedeputeerde van de Boer 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 FCBE 15/1: Ged. van de Boer: het 
concept is gereed. De cie. ontvangt deze 
voor de cie. vergadering van 19/2. 
 
 

√ Beantwoord bij brief van 22.01.2014 
 

4. 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 √FCBE 4/12: Doel is om de agenda 
duidelijk te krijgen. Deze wordt actief 
ingevuld, zie hiervoor ook de website 
van SNN.O.b.v. inventarisatie wordt 
deze verder ingevuld. 
Via de werkgroep DrEUn wordt de 
commissie op de hoogte gehouden van 
deze agenda. 
 

√ FCBE 15/1: Ged.v.d.Tuuk: de 
invulling via DrEUn moeten nog worden 
opgepakt. 

5. 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. 

6. 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 

13.11.2013 13.02.2014 FCBE 15/1: op verzoek van de PvdA 
wordt de toezegging aangescherpt 
en ovv CDA aangevuld 
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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 

7. Innovatief Drenthe 
(PS) 

Gedeputeerde Brink  Gedeputeerde Van der Tuuk zegt toe dat 
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. 

13.11.2013 13.02.2014  

8. Onderwijs en 
opleidingsniveau (PS) 

Commissaris van de Koning zegt toe dat de staten 
geïnformeerd worden over de uitkomsten van het gesprek met 
de Ministeries van EZ, Onderwijs en Sociale Zaken over 
onderwijs en opleidingsniveau (Hoogeveen) 

13.11.2013 13.02.2014 √ Mondeling beantwoord door de 
CdK in de vergadering van 15 
januari 2014  

9. 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  

10. 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  

11. TT motorweek Gedeputeerde Van der Tuuk zegt toe voorwaarden aan de 
subsidieverlening voor de TT motorweek te stellen: er mag geen 
sprake zijn van een open einde financiering, evenmin mogen 
derden een dergelijk open einde veroorzaken. 

04.12.2013 04.03.2014 √ Beantwoord bij brief van 15 januari  
2014, geagendeerd voor deze 
vergadering. 

12. 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  

13. 
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  
 
 
 
 

14 .Europaservicepunt  Gedeputeerde Brink zegt toe de commissie z.s.m. informatie toe 
te zenden over de stand van zaken m.b.t. het 

15.01.2014 15.04.2014 √ Beantwoord bij brief van 
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Europaservicepunt in Emmen 22.01.2014. 
15. 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  

16. 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  

17. 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  

 
 
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.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. 
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√FCBE 15/1: dit punt wordt 
betrokken bij het agendapunt over 
de verbonden partijen.  
 

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 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. 

6. 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  

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

06.11.2013 01.11.2014  
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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.  
 

 


