MEMO
Van: gedeputeerde H. Kuipers
Datum: 26 juni 2020
Onderwerp: Sociale Agenda: projecten 2020, gedekt met € 1 miljoen uit de
investeringsagenda
Met de Sociale Agenda is gekozen voor flexibiliteit om steeds maximaal te kunnen inspringen
op de veranderende werkelijkheid. Om die reden worden de grootste investeringen in 2020
gedaan op die opgaves, die nu relevant zijn in het licht van de huidige coronacrisis. Uit recent
onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat vooral mensen die vóór de
coronacrisis al in een kwetsbare situatie verkeerden, extra hard zijn getroffen door de
maatregelen die nodig zijn om het coronavirus in te dammen. Het gaat hier om huishoudens
met een wankele bestaanszekerheid, jongeren met een onderwijsachterstand en mensen
met ggz-problematiek. Juist nu is het daarom belangrijk in deze doelgroepen te investeren
door uitvoering te geven aan het werkplan 2020.
We vragen onderstaand budget om de beschreven activiteiten en projecten volledig uit te
kunnen voeren en we houden er rekening mee dat de activiteiten, maar ook (delen van) de
uitgaven door kunnen lopen in de volgende jaarschijf. Op die manier voorkomen we ook dat
we projecten optuigen, die we niet kunnen uitvoeren als er geen of onvoldoende extra
middelen komen uit de investeringsagenda. Dan zou er immers sprake zijn van
desinvestering. Om projecten tot volle wasdom te laten komen binnen de volledige looptijd
van de sociale agenda zijn natuurlijk wel extra middelen nodig, bovenop de nu gevraagde
1 miljoen euro. In een aantal gevallen beginnen we bijvoorbeeld met een project in een
beperkt aantal gemeenten; bij toekenning van het volledige geraamde budget uit de
investeringsagenda bouwen we dit uit naar alle gemeenten.
Voor de acties uit de sociale agenda “Onze projecten in 2020” die niet in dit overzicht
terugkomen, doen we verder voorbereidend werk en tevens wordt een nadere uitwerking
van de totstandkoming van innovatieprojecten met onze partners georganiseerd, onder
voorbehoud van financiering in november 2020.
Projecten Sociale Agenda 2020
Project burgerparticipatie
Toelichting:
Proces voorbereiden en uitvoeren dat bewoners in staat stelt om op eigen kracht met elkaar te
bepalen aan welke voorzieningen in hun dorp of wijk behoefte is (burgerparticipatie) onder
andere i.s.m. BOKD en CMO STAMM. Start in beperkt aantal gemeenten en gereed maken van
de ondersteuningsstructuur en -aanpak.
Cultuur om te delen
Toelichting:
Stimuleren van culturele en sociale initiatieven met aandacht voor eenzaamheid, sociale
cohesie, integratie. Het resultaat is het opstellen en uitvoeren van een stimuleringsregeling.
Met de stimuleringsregeling worden creatieve makers ondersteund en wordt cultuur gebruikt
voor het verbeelden, verbinden en vormgeven van maatschappelijk relevante thema’s. Doel is
de regeling te hebben voor de volledige looptijd van de sociale agenda, dit budget wordt benut
voor de eerste ronde.

Projectbudget te besteden
in 2020
€ 100.000

€ 110.000

Ondersteuningsstructuur voor (project)ontwikkeling van wooninitiatieven
Toelichting:
Het blijkt voor initiatieven lastig om nieuwe woonvormen van de grond te krijgen. Zelfs bij
bekende initiatieven zoals Knarrenhofjes of tiny houses blijkt het moeilijk voor de enthousiaste
bewoners in spé om een locatie, vergunningen en financiering rond te krijgen. Een (regionale)
ondersteuningsstructuur zou initiatieven van nieuwe woonvormen ondersteuning kunnen
bieden in de initiatieffase. Hier zouden de initiatieven terecht kunnen voor onafhankelijk
financieel en procedureel advies en begeleiding en zou ook bestaande kennis kunnen worden
gebundeld en gedeeld. We starten met een beperkt aantal trajecten, ook bedoeld om te leren
van de ervaringen en we mikken daarbij vooral op het ondersteunen van initiatieven waarin
wonen voor doelgroepen als ouderen, jongeren en mensen met een zorg- of
begeleidingsbehoefte centraal staan.
Versterkt inzetten op de Inzet van brede ervaringsdeskundigheid
Toelichting:
Het gaat daarbij niet alleen om ervaringsdeskundigheid op het gebied van armoede en
laaggeletterdheid, maar ook GGZ-problematiek. Doel is in de hulpverlening en in het beleid ten
aanzien van de genoemde problematiek ervaringsdeskundigheid een belangrijke rol te geven,
zodat deze goed aansluiten bij de belevingswereld van de doelgroep.
Onderzoek, voorlichting en monitoring op het gebied van schuldentoename en
vroegsignalering
Toelichting:
We starten z.s.m. met een onderzoek op het gebied van de (nieuwe) armoedeproblematiek en
schulden ten gevolge van de coronacrisis om gemeenten te ondersteunen in o.a. het snel
kunnen signaleren en het bieden van beleidsscenario’s
Zorg anders en dichterbij
Toelichting:
Verbreden van het in Zuidoost Drenthe uitgevoerde onderzoek van Proscoop over hoe de zorg
dichterbij en/of anders kan worden georganiseerd. Doel is om de uitkomsten samen met
gemeenten om te zetten in een vernieuwende aanpak en vorm.
Ondertiteling regionale TV
Toelichting:
Aanschaf van software (incidentele investering) om ondertiteling mogelijk te maken.
Versterken van de provinciale voorbeeldfunctie op het gebied van toegankelijkheid en
inclusie
Toelichting:
Opstellen en uitvoeren van een interne Inclusie-agenda 2020-2023
Vanuit het motto “Wat je wilt wat buiten de organisatie gerealiseerd wordt, dien je ook binnen
de organisatie op orde hebben!” geeft de provincie Drenthe als organisatie actief het goede
voorbeeld. Hiervoor wordt een interne Inclusie-agenda 2020-2023 opgesteld. De verschillende
(nieuwe) ideeën en projecten worden in deze agenda verder uitgewerkt.
Kansen voor Kinderen
Toelichting:
Onderzoek of het project Kansen voor Kinderen uit de regio Zuidoost Drenthe (en/of
vergelijkbare projecten elders) een kansrijke aanpak is voor alle andere Drentse gemeenten en
extra coördinatiekosten voor de uitrol van de aanpak, die gefaseerd in drie jaar zal moeten
plaatsvinden. Focus in 2020 ligt op het onderzoek en de voorbereidingen op de uitrol bij een
positieve uitkomst van het onderzoek.
Zomerprogrammering voor jongeren
Toelichting:
Op initiatief van de gemeente Hoogeveen, Assen en Coevorden en de Provincie Drenthe is er
een flits enquête gehouden onder jongeren van 12 – 18 in Drenthe. 1000 jongeren hebben
gereageerd en geven aan activiteiten te missen deze zomer. Samen met jongeren wordt
daarom een Zomerprogrammering opgezet in elke gemeente met activiteiten die jongeren
interessant vinden op het gebied van onder andere sport, spel en bewegen, cultuur en
onderwijs. Alle activiteiten voldoen aan de Corona eisen. Sport, buurt en cultuur coaches zijn
betrokken en ook sportclubs, culturele instellingen, dorpshuizen, ondernemers en anderen. De
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samenwerking tussen al deze partijen en de jongeren biedt veel kansen om ook in volgende
periodes activiteiten met- en voor jongeren te organiseren. Een kleine projectorganisatie
coördineert de zomerprogrammering, zorgt voor kennisuitwisseling en faciliteert activiteiten
waartoe lokaal te weinig middelen zijn.
Extra onderzoek i.v.m. gevolgen corona op gebied van onderwijsachterstanden
Toeliching:
Binnen de Onderwijsmonitor zal verder worden gekeken naar de gevolgen van de sluiting van
de scholen voor kinderen, jongeren. Is iedereen in staat geweest de digitale lessen te volgen?
Zijn er achterstanden ontstaan op sociaal emotioneel gebied? Wat zijn de goede voorbeelden
waar we van kunnen leren.?
TOTAAL

€ 20.000

€ 1.010.000

