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Onderwerp: Gevol gen Coronacrisis

Geachte voorzitter/leden,
De coronacrisis raakt ons allemaal en houdt iedereen bezig. Beelden en verwachtingen over hoe alles verder gaat zijn divers. Beelden over wat wij nu te doen hebben
ook. Wat wij ons realiseren is dat het niet gaat om een korte termijn vraagstuk dat opgelost kan worden met financiële ombuigingen of kortetermijnoplossingen. Wij laten
ons goed informeren om een adequate bijdrage te kunnen leveren aan de veranderingen en uitdagingen die ook op de langere termijn op ons af komen. Hierover gaan
uw Staten en het college ook met elkaar in gesprek na het zomerreces.
Voor nu eerst de vijfde informerende coronabrief. Wij gaan hier wederom in op een
aantal actualiteiten.

Veiligheidsregio Drenthe
De recente versoepelingen van de maatregelen betekenen voor veel inwoners en
overheden dat er gezocht moet worden naar een nieuwe balans tussen de vrijheden
en het naleven van de maatregelen in de noodverordening.
Op dit moment wordt er vanuit het Rijk gewerkt aan een tijdelijke wet maatregelen
COVID-19. Deze wet legt onder meer een wettelijke basis onder de COVID-19-maat
regelen en vervangt daarmee de huidige regionale noodverordening. Vanuit Drenthe
hebben wij hier via zowel het lnterprovinciaal Overleg (lPO) als de Kring van Commissarissen input op gegeven.
Op vrijdag 12 juni 2020 werd er door de voorzitter en vicevoorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) een webinar gegeven waarin vragen zijn beantwoord over de
aanpak van de coronacrisis in Drenthe en de rol van de lokale overheden hierin. Deze
webinar was bedoeld voor gemeenteraadsleden, en de leden van uw Staten konden
als toehoorder aansluiten. De webinar is terug te kijken via de volgende link:
www.vrd. n l/lws/webi narcorona.
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Vrijetijdseconomie
Horeca, theaters, musea en bioscopen zijn vanaf 1 juni2020, onder strikte voorwaarden, weer open voor bezoekers. Ook voor campings, vakantieparken en groepsaccommodaties gelden strikte voorwaarden. Accommodaties moeten onder andere
beschikken over eigen sanitair. Het college en de Drentse gemeenten hebben in Den
Haag meermaals aandacht gevraagd voor de situatie op de campings omtrent toiletvoorzieningen. Onlangs is ook hier versoepeling bekend gemaakt, wat betekent dat
per 15 juni 2020 de gemeenschappelijke douche- en toiletgebouwen weer open
mogen.
Snel loket vrijetijdseconom ie

Op 29 mei 2020 is het snelloket vrijetijdseconomie opengegaan. Via deze regeling
kunnen ondernemers in de horeca en de verblijfs- en dagrecreatie subsidie aanvragen
voor corona-aanpassingen. Op '11 juni 2020 zijn er 44 aanvragen gedaan en zijn er
56 aanvragen in voorbereiding.

'Open up'dorps- en buurthuizen, spoÉclubs, verenigingen en voedselbanken
Buurt- en dorpshuizen mogen vanaf 1 juni 2020 weer open en mogen maximaal
30 personen ontvangen, met in achtneming van een aantal maatregelen. Ongeveer
een derde deel van de dorpshuizen is inmiddels weer open en de rest opent per
1 september 2020. De VRD heeft in overleg met de Drentse gemeenten, bepaald dat
voor buurt- en dorpshuizen dezelfde regels gelden als voor de horeca in Nederland.
Het horecaprotocol geeft echter niet altijd voldoende informatie voor de dorps- en
buurthuizen. De Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD) heeft een invulprotocol
en een coronaposter ontwikkeld, die door de dorpshuizen gebruikt worden als
voorbeeld en aangepast kunnen worden naar hun eigen situatie.
Na het nodige lobbywerk van de provincies werd op 12 juni 2020 bekend dat dorpshuizen ook in aanmerking komen voor de TOGS-regeling (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren). De TOGS-regeling is een regeling in verband met de
coronacrisis, waarmee ondernemers een eenmalig bedrag van € 4.000,-- kunnen ontvangen, en is naar eigen inzicht te besteden.
Veel voedselbanken hebben vanaf het begin van de lockdown vrijwilligers ingezet om
pakketten te bezorgen bij mensen thuis omdat dat veiliger was. Uit navraag bij de gemeenten blijkt dat de gemeente Assen de voedselbank moest verhuizen naar een tijdelijke locatie: i-Werk, onderdeel van het Werkplein Drentse Aa. Op de oorspronkelijke locatie kon niet gewerkt worden met inachtneming van de 1,5 meter regel en was
de ventilatie onvoldoende. Deze verplaatsing leverde extra kosten op.

Project zomerprogrammering voor jongeren
De provincie en de gemeenten Hoogeveen, Coevorden en Assen maken zich zorgen
over de jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar in de komende zomerperiode. Vooral
jongeren uit kwetsbare gezinnen hebben door de sluiting van scholen achterstanden
opgelopen (niet alleen op het cognitieve vlak, maar ook sociaal-emotioneel). De zomerperiode breekt snel aan waarin scholen dicht zijn en de mogelijkheden voor invulling van vrije tijd nog beperkt zijn.
Voornemen is een zomerprogrammering te maken in Drenthe, waarbijjongeren zelf
actief worden betrokken in het vormgeven van deze programmering. Wij gaan op zoek
naar activiteiten waar kinderen en jongeren elkaar kunnen ontmoeten op een locatie
die voldoet aan de anderhalvemetersamenleving. Wij sluiten uitdrukkelijk aan bij
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initiatieven die er in de zomerperiode al zijn, zoals zomer- en sportkampen, spelweken, scouting etc. De verwachting is echter dat ook deze activiteiten erg veel
bezocht gaan worden en dat een aanvullend aanbod gewenst is. Deze zomerprogrammering moet (indien succesvol) niet eenmalig zijn. Het is de uitdrukkelijke wens
om samenwerking aan te gaan in de domeinen onderwijs - sport & beweging cultuur - welzijn - natuur, die duurzaam kwetsbare kinderen en jongeren kan ondersteunen. Alle initiatieven worden afgestemd met de Veiligheidsregio en zullen voldoen
aan de coronamaatregelen.

Noodsteun OCW
Hoewel de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de Tweede Kamer
al wel heeft geïnformeerd over noodsteun voor de cultuursector, laat de uitvoeringsregeling nog op zich wachten. Daarmee is nog altijd niet precies duidelijk welke instellingen in Drenthe in aanmerking komen voor de noodsteun vanuit het Rijk. Met de instellingen (musea en theaters) en de betrokken gemeenten zijn we in goed overleg
om middelen die vanuit het Rijk beschikbaar komen optimaalte kunnen inzetten.
Steun musea vanuit Drents noodfonds Cultuur
Voor het opvangen van de gevolgen van de coronacrisis op korte termijn, hebben wij
een subsidie van € 25.000,- beschikbaar gesteld voor de vijf musea van provinciaal
belang (Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Gevangenismuseum, Hunebedcentrum, Buitenplaats en Proefkolonie).
Om de kleine musea in Drenthe een steuntje in de rug te geven, hebben wij een bijdrage van € 1.000,-- beschikbaar gesteld voor alle 48 musea op de lijst van het
Platform Drentse Musea. De komende weken zullen we ook werken aan een regeling
voor de kleine musea voor projectaanvragen in relatie tot corona.

Snelloket Cultuur en corona
Dat er in Drenthe creatief en innovatief wordt ingespeeld op het nieuwe normaal, blijkt
wel uit de grote belangstelling voor het Snelloket Cultuur en Corona. Binnen twee
weken na openstelling van deze kleine regeling, is het plafond bereikt. Aan 21 projecten is inmiddels een bijdrage toegekend met een gemiddeld bedrag van€2.374,per aanvraag. Culturele instellingen, kunstenaars en amateurverenigingen zijn allemaal vertegenwoordigd en ook jeugd en talentontwikkeling krijgen in een aantal vernieuwende projecten aandacht. We zijn voornemens om een aantal projecten in korte
filmpjes te delen.
Openbaar vervoer
Op vrijdag 5 juni 2020 is er een akkoord gesloten over beschikbaarheidsvergoeding
voor de OV-sector. Wij hebben u hierover separaat geïnformeerd met onze brief van
9 juni 2020 en ook in de beantwoording van de schriftelijke vragen voor de Commissie
Omgevingsbeleid (OGB) van 17 juni 2020 kwam dit uitgebreid aan de orde.
Op hoofdlijnen houdt de beschikbaarheidsvergoeding in dat de OV-bedrijven 93% tot
maximaal 95% van hun kosten over de periode maart t/m december 2020 door het
Rijk gecompenseerd krijgen. Het niet vergoede deel (5% tolT%) van de gemaakte
kosten is voor rekening/risico van de vervoerders. Wijverwachten dat dit akkoord niet
leidt tot extra kosten voor onze deelneming in het OV-Bureau. Hetzelfde geldt voor het
samenwerkingsverband met Overijssel (Vechtdallijnen).
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Arbeidsmarkt
ln de tweede helft van dit jaar zal duidelijk(er) worden wat de gevolgen van de coronacrisis voor de werkgelegenheid zijn. ln overleggen zoals de Arbeidsmarkttafel NoordNederland, de Techniekcoalitie en de Scholingsalliantie kijken wij met werkgevers en
onderwijsinstellingen hoe wij initiatieven zoals een Leven Lang Ontwikkelen in een
stroomversnelling kunnen brengen. Daarbij is de inzet gericht op het behoud van
werknemers voor de arbeidsmarkt door bijvoorbeeld omscholing. Ook hebben wij nadrukkelijk aandacht voor de aansluiting van jongeren op de arbeidsmarkt.
Goronamaatregelen INTERREG Deutschland-Nederland
De coronacrisis stelt projectpartners binnen het programma INTERREG DeutschlandNederland voor grote uitdagingen doordat grensoverschrijdende activiteiten en contacten worden beperkt als gevolg van de verschillende maatregelen in Nederland en
Duitsland. Met het oogmerk om een budgetneutrale uitvoering van projecten te bevorderen, heeft het Comité van Toezicht besloten tot het automatisch verlengen van de
looptijd van projecten die uiterlijk op 3'1 maart 2021 aflopen en het niet handhaven c.q
opschorten van een tweetalfinanciële regelingen. Tezamen met het sneller uitbetalen
van declaraties wordt hiermee met name beoogd liquiditeitsproblemen bij het mkb te
voorkomen.

Financiën
Samen met andere provincies kijken wij in IPO-verband welke financiële schade (hogere uitgaven dan wel lagere inkomsten) provincies kunnen claimen bij het Rijk. Een
eerste inventarisatie leverde een diffuus beeld op, omdat er geen duidelijke afspraken
waren over welke kosten wel of niet zouden moeten worden opgevoerd. lnmiddels is
er meer regie op dit proces, waarbij de thema's openbaar vervoer, cultuur en regionale economie uitgangspunt zijn.
Aan de kant van de inkomsten zien we dat voor Drenthe ook dividenden duidelijk invloed hebben. Vooralsnog is uitbetaling van dividenden opgeschort tot 1 oktober
2020. De geraamde dividendopbrengst in 202O is ruim € 2,3 miljoen.
Het is de bedoeling dat het schadeoverzicht eind juni 2020 wordt vastgesteld in het
IPO-bestuur en dat er half juli 2020 een afspraak over de compensatie gemaakt kan
worden met het Rijk.

Bedrijfsvoering
Binnen de richtlijnen van het Kabinet organiseren wij sinds 1 juni 2020 noodzakelijke
fysieke overleggen voor de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden. Hiermee
hebben wij als provincie Drenthe een eerste voorzichtige stap gezet als het gaat om
onze terugkeer naar het provinciehuis. ln het provinciehuis mogen maximaal í00 personen aanwezig zijn, inclusief medewerkers van Prolander en RUD. De maandagavonden en woensdagen zijn voornamelijk gereserveerd voor bestuurlijke overleggen.
ln het provinciehuis zijn (fysieke) maatregelen getroffen, zoals het aangeven van looproutes, maar ook instructies in vergaderruimtes. De basisregel, wijwerken zoveel
mogelijk thuis, is nog steeds van kracht. Voor of na een overleg, werken wijthuis.
Periodiek evalueren wijwat goed gaat en wat beter kan en stellen wij waar nodig (fysieke) maatregelen bij. Wij onderzoeken ook wat de opties zijn met betrekking tot het
zomerreces. ln het algemeen geldt in het provinciehuis, geef elkaar de ruimte en houd
rekening met elkaar door 1, 5 meter afstand te houden.
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Tot slot
Wij gaan ervan uit u op deze manier voor nu voldoende te hebben geïnformeerd en
kijken uit naar de laatste commissie- en Statenvergaderingen voor het aankomende
reces.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter

wa.coll

secretaris

