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Inhoud

Behandeld in agenda

Dierenwelzijn meenemen

Hoek van der, J.

Hr. van der Hoek zegt toe:

Economie Financiën en

bij

- PS inzage te geven in de

Bestuur 20-01-2020 7.b.

evenementensponsoring

wijze waarop

Afdoening motie 74-

dierenwelzijn wordt

2019: dierenwelzijn

vertaald in afspraken in

meenemen bij

sponsorcontracten - na 3

evenementensponsoring

jaar een evaluatie

en door GS vastgestelde

plaatsvindt maar

uitgangspunten

tussentijds zal PS jaarlijks

evenementensponsoring

via een voortgangsbrief

2020-2023

worden geïnformeerd
over de ontwikkelingen
zodat de effectiviteit
getoetst kan worden en
de regels kunnen worden
aangescherpt.
Waarderingskaart
Stolpboerdeijen

Pels, Z.

Daadwerkelijke uitwerking

Economie Financiën en

waarderingskaart zal in

Bestuur 20-01-2020 9.b.

eerste kwartaal 2021 in

Monumenten: Brief GS aan

commissie terugkomen.

PS inz. Noord-Hollandse

Bij ontwikkelingen in de

waarderingskaart voor

waarderingkaart zal mw.

stolpboerderijen (B-

Pels

agenda EFB 20-2-2020)

mondeling/schriftelijk
mededelingen te doen. Er

Stand van zaken

zal ook een
terugkoppeling worden
gegeven hoe gemeenten
hiermee om willen gaan.
Kop werkt!

Hoek van der, J.

Programma loopt af. hr.

Economie Financiën en

Van der Hoek zegt toe dat

Bestuur 20-01-2020 7.a.

het onderwerp terugkomt

De Kop Werkt!

op de agenda van de

Voortgangsrapportage

commissie na afronding

2019, Jaarprogramma

van de effectrapportage

2020

(maatschappelijke en
economische effecten) en
de evaluatie van het
ambitiedocument en
evaluatie governance.
Mogelijkheden

Pels, Z.

Mw. Pels zegt toe de

Economie Financiën en

tussentijdse

commissie te informeren

Bestuur 02-12-2019 7.c.

begrotingswijzigingen

zodra de consequenties

Voordracht vaststelling

nazorgheffing

van het onderzoek

tarieventabel 2020

stortplaatsen na

bekend zijn. Mochten de

nazorgheffing

afronding onderzoek

effecten heel erg groot

stortplaatsen 2020

Asset Liability

zijn, dan zal de

Managementstudie inz. te

commissie tijdig met een

hanteren rekenrentes

brief van GS via de Bagenda geïnformeerd
worden. Zij verwacht de

resultaten van het
onderzoek in februari
2020 te kunnen
voorleggen.
Ontslagen bij Tata in

De hr. Van der Hoek stelt

Economie Financiën en

22-1-2020: Indien er

relatie tot

voor eerst de gang van

Bestuur 02-12-2019 4.

ontwikkelingen zijn

werkgelegenheid in

zaken bij Tata af te

Rondvraag portefeuille

worden deze gemeld.

duurzaamheidssector

wachten zodat duidelijk

dhr. Van der Hoek en

wordt welke functies gaan

terugkoppeling deelname

vervallen en daarna actie

gemeenschappelijke

te ondernemen om te

aangelegenheden en

kijken of er een match

Europa (naast de

kan worden gevonden bij

rondvraagpunten kunt u

de invulling van

hier ook korte vragen

technische vacatures. Hij

over de tot de portefeuille

zal PS daarover

van de hr. Van der Hoek

informeren zodra er meer

behorende punten uit de

duidelijkheid ontstaat.

c-agenda stellen)

Hr. Van Dijk merkt op dat

Economie Financiën en

In de vergadering EFB van

in november GS besluiten

Bestuur 28-10-2019 4.a.

2 december 2019 heeft

over het

Voordracht Begroting

de hr. Van Dijk

communicatieplan en dat

2020 en Memorie van

aangegeven dat het plan

dat voor het einde van het

Antwoord.

niet eind van het jaar

Begroting 2020
Communicatieplan

Hoek van der, J.

Dijk van, A.

jaar wordt toegezonden

wordt toegezonden maar

aan PS.

in het voorjaar 2020

Begroting 2020 Begroting

Pels, Z.

Mw. Pels zegt toe na te

Economie Financiën en

Dat zal miv begroting

meer inzichtelijk voor

gaan hoe de begroting

Bestuur 28-10-2019 4.a.

2021 gebeuren.

burgers

voor de burgers meer

Voordracht Begroting

inzichtelijk gemaakt kan

2020 en Memorie van

worden, bijvoorbeeld door

Antwoord.

middel van Infographics.
Financiele Hygiene en

Pels, Z.

Gedeputeerde Pels deelt

Economie Financiën en

Voor de EFB vergadering

opcenten/open

mee dat voor het reces

Bestuur 16-09-2019 7.

van 23 maart zal een

huishouding/onderbested

door GS is gesproken over

Rondvraag portefeuille

technische briefing

ingen

hoe aan de slag wordt

mw. Pels en

worden gehouden over de

gegaan met de begroting

terugkoppeling deelname

te verwachten wijzigingen

vanwege een aantal

gemeenschappelijke

in de financierings-

signalen over gewenste

aangelegenheden en

systematiek. Over

wijzigingen. Na overleg

Europa (naast de

onderbestedingen door

met de

rondvraagpunten kunt u

de jaren heen zal PS

Rekeningencommissie is

hier ook korte vragen

geïnformeerd worden bij

besloten dat GS een

over de tot de portefeuille

brief (vergadering EFB 2-

voorstel zullen doen aan

van mw. Pels behorende

12-2019 laatste

PS om de opzet te

punten uit de c-agenda

begrotingswijziging 2019)

verbeteren en de

stellen)

EFB 20/1/2020:

begroting meer

Rondvraag mw. Pels: Dhr.

inzichtelijk te maken en

Dulfer (GL) refereert aan

dat in deze commissie te

de notitie financiële

bespreken. Tevens zullen

hygiëne en het verzoek

GS meer informatie

tot meer inzicht hierin,

aanleveren over de

hoewel het met name

gevolgen van de opcenten

uitvoering betreft en die

en de open huishouding

is aan GS. Hij stelt voor

voor de provincie. Zodra

om bij de jaarrekening de

er een helder beeld

stand van zaken van de

ontstaat wat de gevolgen

notitie toe te lichten.

zijn voor de provincie,

Gedeputeerde Pels zal via

dan komt men terug bij

de rekeningencommissie

PS.

de Statencommissie
informeren. Bij de
jaarrekening zal via een
brief de stand van zaken
teruggekoppeld worden,
maar tot op heden
verloopt het proces goed.

3e begrotingswijziging
2019/reserves

Pels, Z.

Gedeputeerde Pels meldt

Economie Financiën en

dat er alleen technische

Bestuur 16-09-2019 6.b.

wijzigingen en geen

Financien: Derde

beleidsinhoudelijke zijn

begrotingswijziging 2019

doorgevoerd om de

(A-Agenda Commissie

reserves meer inzichtelijk

EFB 16 september 2019)

te maken. In veel Door
koppeling van doel aan
reserve wordt in het
vervolgtraject
verduidelijkt wanneer
gekozen wordt voor een
structurele storting of
wanneer sprake is van

incidenteel geld. Zij stelt
PS over enige in te lichten
en inzicht te verschaffen
wanneer een reserve tot
besteding komt conform
de afspraak van de
coalitie om een
taakstelling op de
reserves te leggen. De
heer Klein (CU) wil vooral
helderheid over de
consequenties voor de
manier waarop de
provincie zich vastlegt. Is
dat anders wanneer een
reserve of eenmalige
uitgave wordt geboekt
dan het aanhouden van
een reserve waaruit zaken
betaald worden? Het gaat
nu om een eenmalige
uitgave die afgeboekt
wordt, omdat de provincie
geen eigenaar meer is.
Wat zijn daarvan de
consequenties voor de
beslissingsbevoegdheden

van PS? Gedeputeerde Pels
zal nagaan hoe een en
ander zich tot elkaar
verhoud
Maatschappelijk
Verantwoord inkopen

Pels, Z.

Hr. Klein CU/SGP: Een

Economie, Energie &

Zie brief op C-agenda

punt is nog niet

Bestuur (2015-2019) 21-

commissie EFB 24-2-

geconcretiseerd, namelijk

01-2019 7. Rondvraag

2020 Voorstel: na deze

het stimuleren van goede

portefeuille dhr. Van der

vergadering de

werkomstandigheden bij

Hoek en terugkoppeling

toezegging afdoen

de productie van

deelname

elektronica. Er is contact

gemeenschappelijke

geweest met de

aangelegenheden en

organisatie Electronic

Europa (naast de

Watch, maar dit heeft niet

rondvraagpunten kunt u

geleid tot een opdracht of

hier ook korte vragen

concrete samenwerking.

over de tot de portefeuille

Zijn GS bereid die

van de hr. Van der Hoek

samenwerking te

behorende punten uit de

onderzoeken en alsnog

c-agenda stellen)

aan te gaan?
Gedeputeerde Van der
Hoek antwoordt dat de
mogelijkheid van
samenwerking met
Electronic Watch nog
steeds onderzocht wordt.
De commissie zal worden

geïnformeerd zodra er
iets te melden is over de
vorderingen. GS staan hier
positief tegenover.
Pallas

Hoek van der, J.

Gedeputeerde Bond heeft

Economie, Energie &

Lening Rijk en provincie

al toegezegd dat zodra er

Bestuur (2015-2019) 26-

zijn op hetzelfde niveau

meer informatie bekend is

11-2018 3. Vaststelling

gebracht (zie GS brief van

over private

van de agenda, het

10/12/2018, C-agenda

investeerders, hij PS

verslag van de vorige

EEB 21 januari 2018). Zie

onmiddellijk zal

vergadering, lange termijn

ook brief GS van 12 maart

informeren. Dat geldt ook

agenda en moties- en

2019 Stand van zaken

voor de informatie over

toezeggingenlijsten (de

Pallas op ingekomen

het op hetzelfde niveau

lijst met moties zal

stukkenlijst PS van maart

brengen van de

volgende week worden

2019. Zie ook brief GS

provinciale lening als die

toegevoegd)

aan PS van 5 juli 2019

van het Rijk en het besluit

over private investeerders

hierover vanuit Den Haag.

(ingekomen stukkenlijst
PS van juli 2019).
24/2/2020 technische
briefing voortgang Pallas
en mogelijkheid om in de
vergadering naar
aanleiding hiervan
politieke vragen te stellen.

Tweede
voortgangsrapportage

Hoek van der, J.

Hr. Bond gaat

Economie, Energie &

Cie EEB 21-1-2019: de

expertmeeting

Bestuur (2015-2019) 26-

gedeputeerde wordt

strategische economische

organiseren. Daar kunnen

11-2018 8.a. Economie:

gevraagd de

agenda

worden besproken: De

Brief GS aan PS inz.

expertmeeting in de

vragen van D66 over

Tweede

nieuwe Statenperiode te

verdieping van de matrix,

Voortgangsrapportage

organiseren en niet meer

de stoplichtensystematiek

Uitvoeringsagenda

in de oude. 22-1-2020:

en Research en

economie 2016-2019 (B-

GS gaan het economisch

Development evenals de

agenda EEB 26-11-2018)

beleid actualiseren.

vraag van ONH over het

Hierbij zal ook input

succes van de MRA-regio

gevraagd worden aan

gerelateerd aan de krimp

experts bijv. via een

in overige regio’s.

bredere bijeenkomst of

Technologie is zeer geënt

expertmeeting.

op de regio Eindhoven

Statenleden zullen

terwijl de MRA is

hierover tzt een

gespecialiseerd in ICT en

uitnodiging ontvangen

dienstverlening. Wel
moeten waar mogelijk
stageplaatsen
gefaciliteerd worden.
Deze vraag zal
meegenomen worden
naar de expertmeeting.
Arbeidsmarkt

Hoek van der, J.

- De heer Klein (CU/SGP)

Economie, Energie &

22-1-2020: Samen met

vraagt of de diploma’s

Bestuur (2015-2019) 17-

de brancheorganisaties in

van de interne opleiding

09-2018 6.a.

de techniek: Bouwend

bij Tata ook buiten de

Arbeidsmarkt: Brief GS

Nederland, Techniek

onderneming erkend

aan PS inz.

Nederland, FME en

worden. Kan de provincie

Midtermrapportage

Koninklijke Metaalunie is

iets meer doen aan public

Uitvoeringsagenda

een traject opgestart om

relations, want het aantal

Arbeidsmarkt (B-agenda

meer jongeren te

afgestudeerde technische

EEB 17-9-2018)

interesseren voor het

VMBO’ers neemt af. Waar

technisch VMBO. In

zit het knelpunt? Bij de

navolging van de

evaluatie dienen concrete

succesvolle

percentages benoemd te

PromotieEventsTechniek

worden. Heeft het college

(PET) voor basisscholieren

meer budget nodig en zo

door de gehele provincie

ja, waar zou dit dan aan

heen, onderzoeken GS

besteed worden? de heer

samen met brahes hoe

Tekin: De vraag over het

een dergelijk promotie-

organiseren van een

event Samen met de

promotiecampagne zal

brancheorganisaties in de

aan de werkgevers

techniek: Bouwend

voorgelegd worden. - De

Nederland, Techniek

heer De Groot (D66) stelt

Nederland, FME en

voor een subcategorie van

Koninklijke Metaalunie, is

67-plus te benoemen in

een traject opgestart om

het kader van de grens

meer jongeren te

van 75 jaar die door de EU

interesseren voor het

is opgelegd.

technisch VMBO. In

Gedeputeerde Tekin zegt

navolging van de

toe deze subcategorie in

succesvolle

de volgende rapportage

PromotieEventsTechniek

mee te nemen.

(PET) voor basisscholieren

door de gehele provincie
heen, onderzoeken we
samen met branches en
de scholen hoe een
dergelijke promotie-event
ook voor het VMBO zinvol
kan worden vormgegeven,
opdat meer leerlingen
kiezen voor techniek. GS
sluit hiermee aan op de
projectplannen Sterk
Techniek Onderwijs van
de VMBO’s, waarvoor het
ministerie van OCW
middelen levert.
Onderdeel van deze STOprojecten is ook dat de
resultaten en effecten op
de instroom worden
bijgehouden. In augustus
2019 hebben Provinciale
Staten de NoordHollandse arbeidsmarkt in
cijfers 2019 ontvangen.
Hierin is het nog niet
mogelijk gebleken om de
toegezegde subcategorie

op te nemen, bij gebrek
aan regionaal beschikbare
cijfers bij het CBS. Met
een rekenmodel is nu wel
een inschatting
opgenomen van de
leeftijdsopbouw van de
groep inactieven binnen
de beroepsbevolking.
Gezien de groeiende
omvang van de groep 65
en ouder en de
schuivende AOW-leeftijd
overwegen we voor een
volgende rapportage een
dergelijk rekenmodel voor
de gehele
beroepsbevolking te gaan
hanteren. Voorstel: deze
toezegging afdoen in de
vergadering van 24-22020
Brexit notitie

Hoek van der, J.

• In de volgende notitie

Economie, Energie &

zal breder worden ingezet

Bestuur (2015-2019) 22-

op de Brexit waarbij ook

01-2018 6.a. Brief GS aan

de bereikbaarheid en

PS: Brexit-notitie (bij dit

mobiliteit – ook op

punt worden ook de leden

provinciale wegen –

van de commissies NLWM

arbeidsplaatsen en

en M&F uitgenodigd).

personeelstekorten aan
de orde komen.
Beleidsvoorstel

Hoek van der, J.

- De suggestie om de

Economie, Energie &

De uitvoeringsregeling is

uitbreiding inzet provincie

verduurzamingsvraag van

Bestuur (2015-2019) 16-

op 24 mei 2018 ter

herstructurering

het CDA en VVD in de

10-2017 9.b. Brief GS inz.

kennisname in EEB

winkelgebieden

verdieping te betrekken,

Beleidsvoorstel

geagendeerd. De

neemt de gedeputeerde

uitbreiding inzet provincie

evaluatiecriteria zijn ter

graag over, want dit

herstructurering

bespreking in EEB van 24

betekent besparing op

winkelgebieden .

mei 2018 geagendeerd:

kosten van energie

de hr. Bond heeft hierbij

waardoor de positie van

toegezegd: - de

de ondernemers

aanvragen voor

verstevigd wordt. Op het

duurzaamheid als

moment dat met de

evaluatiepunt toe te

gemeenten de

voegen - Gedeputeerde

verdiepingsslag is

Bond antwoordt dat PS het

gemaakt, zal het

beleid hebben vastgesteld

onderwerp terugkomen

om subsidies kleiner dan

bij de commissie. - Dhr.

5.000 euro niet toe te

Haijen (SP) vraagt naar de

kennen, omdat deze meer

criteria voor de evaluatie,

geld kosten dan

waar wordt op gelet en

opbrengen. Hij zegt toe

wanneer is sprake van een

deze aanvragen mee te

succes? Gedeputeerde

nemen in het project en in

Bond zegt toe dat hij de

de evaluatie na te gaan of

criteria zal bespreken met

sprake is geweest van

PS.

dergelijke aanvragen voor
kleinere bedragen -Het
meten van de meerwaarde
van de provinciale inzet
en na te gaan of de
projecten tot stand waren
gekomen zonder deze
regeling, wordt
toegevoegd als
evaluatiecriterium EFB
20-1-2020 (rondvraag
Van der Hoek): SP:
negatieve berichtgeving
winkelleegstand. Van der
Hoek: Primair gemeenten
aan zet. Wordt wel in
regionaal en in MRA
verband over gesproken.
Eventuele acties zullen in
gezamenlijkheid
plaatsvinden. In dat geval
worden PS geïnformeerd.

Dienstauto's

Pels, Z.

Bij de volgende

Economie, Energie &

Brief GS aan PS inzake

aanbesteding

Bestuur (2015-2019) 23-

conceptprofiel nieuwe

(waarschijnlijk over 3 jaar)

03-2017 11.a.

dienstauto’s is behandeld

wordt vóór de bestelling

Initiatiefvoorstel van PvdD

in commissie EFB van 2

de keuze van de auto’s

en CU-SGP

december 2019. De

gedeeld met PS.

Maatschappelijk

vorige gedeputeerde heeft

verantwoord inkopen naar

de toezegging gedaan om

een hoger plan.

voordat de definitieve
keuze gemakt wordt dit in
de commissie te brengen.
Maar om geen vertraging
in het proces te
veroorzaken stelt mw.
Pels voor dat GS de
definitieve keuze maken
en dit per brief aan de
commissie
communiceren. Dat kost
aanzienlijk minder tijd.
De commissie gaat
hiermee akkoord.
Voorstel: na deze brief de
toezegging afdoen

