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               WEEK 4       

                                                                                                                                                                               21 januari 2020    

 Onderwerp Besluit 

1 Subsidie Marlan BV  GS  verlenen  een subsidie van 50.000 euro aan Marlan BV in Leek voor het project  ' Investering 
unieke spuitgietmachine '. Het bedrijf maakt een hoogwaardige kunststof die geschikt is voor 
toepassingen in o.a. keukens en badkamers (zie persbericht).  

2 Subsidie Conferentie Nederland Digitaal   GS stellen een subsidie van € 100.000,-  beschikbaar voor het regionale programma NoordenDigitaal 
voorafgaand en tijdens de Conferentie Nederland Digitaal van 16 - 19 maart 2020. 
De conferentie wordt door het ministerie van Economische Zaken georganiseerd in Martiniplaza in 
Groningen. 

3 Subsidieregeling Jongerenparticipatie  GS hebben de subsidieregeling Jongerenparticipatie provincie Groningen 2020 vastgesteld.  De 
provincie Groningen wil jongeren betrekken bij provinciaal beleid en provinciale politiek. Hiervoor is 
jaarlijks € 35.000,- euro beschikbaar. Een deel van het budget is voor eigen activiteiten, met 
betrokkenheid van onze Jongerenadviesraad. De rest van het budget wordt via subsidies besteed aan 
projecten van derden zoals het jaarlijkse Lagerhuisdebat en het Provinciaal Jeugddebat. Tot nu toe lag 
daar geen officiële subsidieregeling aan ten grondslag. Dat wordt met het formuleren en publiceren 
van deze subsidieregeling Jongerenparticipatie formeel geregeld. 

4 Geschiedschrijving provincie bestuur 
Groningen  

GS stemmen in met de overeenkomst om de RUG een geschiedschrijving te laten maken van het 
provinciaal bestuur 1814 - 2019 en stellen 299.000 euro beschikbaar.    

5 Wijziging subsidie Natuurherstel Polder 
Breebaart  

GS hebben besloten de verleende subsidie aan Het Groninger Landschap voor het project 
natuurherstel Polder Breebaart te verhogen met  542.552 euro en de voorwaarden te wijzigen.  

6 Voordracht centrale huisvesting 
afdeling Beheer en Onderhoud   

De afdeling Beheer en Onderhoud van de provincie Groningen is op dit moment gehuisvest op 
meerdere locaties. In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor in te stemmen met de 
huisvesting op één locatie van de afdeling Beheer en Onderhoud.  

7 Besluit op bezwaarschrift gezelschap 
van Gildehuizen  

GS hebben besloten in overeenstemming met het advies van de Commissie rechtsbescherming om 
het bezwaarschrift van Gezelschap van Gildehuizen over het gedeeltelijk afwijzen van een wob -
verzoek niet ontvankelijk te verklaren.  

8 Statenvragen MSC Zoe  GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van GroenLinks n.a.v. de ramp met de MSC Zoe 
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begin 2019.  

9 Statenvragen positie mensen met 
beperking  

GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van GroenLinks over de achtergestelde positie van 
mensen met een beperking.  
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