
   

 

   
 

 

 

 

 

Openbare besluitenlijst  
DB SNN, 4 december 2012 

 

Steunbetuiging noordelijke woningbouwcorporaties 

Bij de woningcorporaties bestaat grote ongerustheid en zorg over de gevolgen van het 
regeerakkoord. De angst bestaat dat zij op langere termijn niet kunnen garanderen dat er 

voldoende betaalbare sociale huurwoningen zijn. Het SNN heeft besloten een brief te sturen aan  

minister Blok en de Tweede Kamerleden waarin het zijn steun betuigt aan de noordelijke 
woningbouwcorporaties.  

 

Sluiting gevangenissen 
De afgelopen weken is er onder leiding van Jacques Tichelaar gelobbyd tegen de sluiting van 

gevangenissen in de provincies Drenthe en Groningen. Ook het gevangenispersoneel is naar Den 

Haag geweest. Een groot aantal moties is aangenomen in de Kamer.   
  

Bestuurlijk overleg DG Burger 

Op 31 oktober vond een regulier overleg plaats met het ministerie van EZ over de voortgang van 

het topsectorenbeleid. In aanwezigheid van EZ-gedeputeerde Hans Konst is met directeur-generaal 
Natuur en Regio, mevrouw Burger, gesproken over de rol van de regio binnen het 

topsectorenbeleid. De noordelijke rol moet groter worden. Daarover zijn goede werkafspraken 

gemaakt. Ook is afgesproken dat de nieuwe bewindspersonen, minister Kamp en staatssecretaris 
Verdaas, een bezoek zullen brengen aan Noord-Nederland in de eerste helft van 2013.   

 

Bestuurlijk overleg Verdaas 
Op 6 december is er weer een bestuurlijk overleg van de decentrale overheden met de 

staatssecretaris van EZ, Verdaas. Tijdens dit overleg wordt gesproken over de decentrale 

uitvoeringsstructuur van de Europese structuurfondsen voor de nieuwe periode van 2014-2020. 
Daarover moet de Ministerraad nog definitief beslissen. De vier managementautoriteiten maken 

onderling afspraken om de decentrale uitvoering verder te verbeteren, onder andere met een 

gezamenlijk ICT-systeem. Deze afspraken worden vastgelegd in een convenant, die in het voorjaar 
2013 wordt ondertekend.  I.v.m. het aftreden van de heer Verdaas, is het overleg niet doorgegaan.  

 

Decentralisatie REP-gelden 

Het resterende budget van € 100 miljoen van het Rijks Economisch Pakket is door het ministerie 
van Economische Zaken gedecentraliseerd aan het SNN. Besluitvorming over projecten zal straks 

plaatsvinden in de bestuurscommissie Economische Zaken. Er wordt nu gewerkt aan een 

verordening om rechtmatig te kunnen beschikken. De verordening moet worden vastgesteld door 
de drie noordelijke Provinciale Staten.  

 

Ontwikkelagenda Spoor Noord-Nederland 2012-2025 
Het SNN, de provincie Overijssel en de NS hebben de ambitie om inwoners snel en comfortabel van 

deur tot deur te brengen met het openbaar vervoer. Alle gemeenschappelijke wensen en behoeften 

op het gebied van bereikbaarheid, snelheid en comfort voor treinreizigers zijn gebundeld in één 
overzichtelijke agenda. Het gaat om zeven projecten op het Hoofdrailnet. De projecten worden 

gefinancierd uit het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn. De ontwikkelagenda wordt half december 

verspreid onder raads- en statenleden, reizigersorganisaties, busvervoerbedrijven en partijen zoals 

MKB Noord en VNO NCW. Ook komt de uitgave op www.snn.eu.   
 

Mastergala  

Op vrijdag 15 februari 2013 vindt in de Oosterpoort in Groningen voor de tweede keer het 
Mastergala plaats in samenwerking met het Prins Claus Conservatorium. Het thema is de 

samenwerking tussen Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland. Een delegatie noordelijke 

bestuurders zal hierbij aanwezig zijn.  
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Terugkoppeling SNN-besluiten naar raden en staten 

Het Dagelijks Bestuur heeft bij het SNN aandacht gevraagd voor de terugkoppeling over besluiten 

naar de raden en de staten. Naast deze openbare besluitenlijst van de DB-vergadering en de 
besluitenlijsten van de bestuurscommissies wordt gedacht aan een digitale nieuwsbrief. Daarin 

kunnen ook lobby-aangelegenheden worden meegenomen.  

 
Uitvoeringsbesluiten regelingen 

Het budget van de regelingen NIOF 2010, HRM+ 2010 en IPR 2009 is op, maar omdat de 

regelingen nog niet zijn ingetrokken, moet een uitvoeringsbesluit voor het begrotingsjaar 2013 
worden vastgesteld.  

    

Uitvoering subsidieregeling woningbouwcorporaties 

Het SNN voert namens de drie provincies een subsidieregeling uit voor woningbouwcorporaties. 
Inmiddels is het plafond bereikt. Het SNN, het hoofd regelingen, is door het Dagelijks Bestuur 

gemandateerd om de regeling uit te voeren.  

 
Comité van Toezicht 

Op 18 december 2012 vergadert het Comité van Toezicht over de voortgang van het Operationeel 

Programma Noord. 
 

 

 
.  


