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               WEEK 40   

                                                                                                                                                                              2 oktober 2018  

 Onderwerp Besluit 

1 Subsidie De Haan Special Equipment  GS verlenen een subsidie van 50.000 euro aan De Haan Special Equipment in Stadskanaal voor het 
project ' Investering in machining centre' (zie persbericht).    

2 Aanpak openbare ruimte Meedhuizen  De gemeente Delfzijl wil samen met dorpsbewoners de openbare ruimte herinrichten zodat het is 
voorbereid op de toekomst en dorpen het eigen unieke karakter behouden. De gemeente laat 
hiervoor een ontwerp maken door MD landschapsarchitecten. GS hebben besloten voor de aanpak 
van Meedhuizen een subsidie van 14.472 euro te verlenen aan de gemeente Delfzijl.   

3 Solidair Groningen Drenthe - 
New@home 

GS verlenen een subsidie van 35.500 euro aan solidair Groningen Drenthe voor het project 
New@home. Het doel is om via het project 120 jonge nieuwkomers, die naar een Internationale 
Schakelklas gaan, gedurende 3 jaar te koppelen aan een maatje om de integratie en participatie van 
deze leerlingen te bevorderen.  

4 Lobby regiodeals   GS informeren Provinciale Staten per brief over de door de provincie Groningen ingediende 
Regiodeals.  

5 Opcenten motorrijtuigenbelasting 1-1-
2019 

In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor het opcententarief voor 
motorrijtuigenbelasting per 1 januari 2019 te verhogen met 1,1 opcenten tot 90,4 opcenten.  

6 Wijziging Legesverordening 1993 Jaarlijks worden de tarieven van de leges aangepast aan de verwachte prijsontwikkeling. In een 
voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor de tarieven in de Legesverordening provincie 
Groningen 1993 per 1 januari 2019 met 1,2 % te indexeren.   

7 Brief uitstel termijn reservering 
middelen Wunderline  

In een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verzoeken GS uitstel van de termijn 
voor de reservering van de financiering voor de Wunderline tot en met het voorjaar van 2020.  
Dit omdat recent duidelijk werd dat Niedersachsen voor dit grensoverschrijdend project financiële 
steun van de Bund nodig heeft waardoor een formeel besluit later genomen kan worden.   

8 Regiegroep Personalized & Customized 
Health  

GS hebben besloten 179.450 euro beschikbaar te stellen aan Healthy Ageing Network Noord 
Nederland ter ondersteuning van de  Regiegroep Personalized & Customized Health.  

9 Stichting Centrum Groninger Taal en 
Cultuur  

Het Huis van de Groninger Cultuur (HGC) wordt in oktober met een statutenwijziging omgevormd tot 
het Centrum Groninger Taal en Cultuur ( CGTC). Een samenwerkingsverband tussen het huidige HCG 
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en het Bureau Groninger Taal en Cultuur (BGTC). GS verlenen toestemming voor de statutenwijziging  
en hebben besloten een voorschot van 87.500 euro uit te betalen aan de nieuwe stichting CGTC voor 
het 4e kwartaal 2018. Provinciale Staten worden per brief door GS geïnformeerd.  

10 Natuur- en Waterbergingsgebieden 
Zuidelijk Westerkwartier  

GS hebben de inrichtingsplannen Natuur- en Waterbergingsgebieden Zuidelijk Westerkwartier 
definitief vastgesteld. Het gaat om de onderdelen die geen betrekking hebben op de maatregelen 
voor wateropgaven. 

11 Zienswijze ontwerp- instemmingsbesluit 
Groningenveld      

GS hebben de zienswijze op het ontwerp - instemmingsbesluit Groningenveld 2018-2019, in overleg 
met AB regio en Provinciale Staten, vastgesteld en aan de minister van EZK gestuurd ( zie persbericht).  

12 Najaarsnota 2018  GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de Partij van de Arbeid die woensdag 26 
september zijn gesteld tijdens behandeling van de Najaarsnota 2018 in de commissie BF&V.   
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