Besluitenlijst Gedeputeerde Staten
Gedeputeerde Staten

WEEK 28
10 Juli 2018
Onderwerp

Besluit

1

RIF ICT en Multimedia Noorderpoort

2

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer
(ANLB0)2019

3

Beleidsnotitie Fauna en Flora 2018

4

Boerderijenpilot 2018 Libau

5

Groot Onderhoud N363

6

N355 Groningen - Zuidhorn

7

Maatwerktoezichtsplannen gemeenten

8

Verbetering gezondheid Oldambt

9

Subsidie Creatieve Vouchers MKB

In de ICT sector zijn grote tekorten aan personeel. Daarnaast worden steeds meer vaardigheden van
ICT werknemers verwacht. Het Noorderpoort start daarom namens een breed consortium een 4 jarig project. GS hebben besloten een éénmalige subsidie van 300.000 euro beschikbaar te stellen
voor het project 'RIF ICT Multimedia Noorderpoort' (zie persbericht).
Collectieven van agrariërs die landbouwgrond beheren kunnen een vergoeding krijgen voor het
beheer en de inrichting van (agrarische) natuurgebieden en landschappen. De subsidie, die in 2016 is
gestart, geldt voor een periode van 6 jaar. GS hebben besloten de plafonds voor 2019 te verhogen en
de aanvraagtermijn te verlengen en stellen 931.000 euro beschikbaar.
Sinds de komst van de Wet natuurbescherming is de provincie verantwoordelijk voor de bescherming
van alle wilde dier- en plantensoorten in Groningen. GS hebben daarvoor de beleidsnotitie Fauna en
Flora 2018 vastgesteld en leggen die ter besluitvorming voor aan Provinciale Staten (zie persbericht).
GS verlenen een eenmalige subsidie van 24.200 euro voor het project Boerderijenpilot 2018 Oldambt
in het kader van het Rijksprogramma Visie Erfgoed en Ruimte.
GS hebben de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Eemsmond vastgesteld voor het
project Groot onderhoud N363 incl. komtraverse Roodeschool - Oosteinde. Het gaat om groot
onderhoud van de weg, aanpak van de riolering en het verbeteren van de verkeersveiligheid.
GS hebben de eindrapportage planuitwerking opwaardering N355 Groningen - Zuidhorn vastgesteld
en leggen die ter besluitvorming voor aan Provinciale Staten (zie persbericht).
Aansluitend bij de gemeentelijke herindelingen worden alle Groninger gemeenten opgenomen in het
maatwerk - IBT. De gemeenten Midden - Groningen, Oldambt en Westerwolde krijgen het maatwerktoezichtsplan toegestuurd. GS hebben de brieven daarover vastgesteld.
GS verlenen 11.460 euro subsidie aan 1BALANCE voor de uitvoering van de pilot 'verbetering
gezondheid ouderen' en de pilot 'verbetering gezondheid alleenstaande moeders' in Oldambt.
GS verlenen 93.400 euro subsidie aan de stichting K & C voor de uitvoering van het projectplan
Creatieve Vouchers MKB 2018. Met de creatieve vouchers kan het MKB voor bijzondere projecten
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gebruik maken van de diensten van de culturele en creatieve sector, waarbij 50 % van de kosten
worden gesubsidieerd.
GS stemmen in met de accreditatie van het programma "International Business Talent" in het kader
van de Groninger Ondernemersregeling. Het International Business Talent programma is een
programma van de Hanzehogeschool en heeft als doelstelling het verhogen van het internationale
concurrentievermogen van het bedrijfsleven in de provincie Groningen in kansrijke en innovatieve
sectoren door de inzet van internationaal geschoold studenten/trainees (zie persbericht).
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