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Motie: Frisse start na corona

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op 11 november 202O:

Constaterende dat:

Het sociale leven in dorpen, kernen en wijken al 8 maanden lang hapert of tot stilstand
is gekomen en het einde van die periode nog niet in zicht is;

ln de tussentijd tal van sociaal-culturele activiteiten waarin vrijwilligers een grote rol
spelen geen doorgang hebben kunnen vinden;
Buurt- en dorpshuizen en het verenigingsleven activiteiten zien opdrogen, financiële
tekorten zien oplopen en mogelijk vrijwilligers zien afhaken;
Al deze voorzieningen, samen met scholen, kleine middenstand en ondernemers
bijdragen aan de vitaliteit en kwaliteit van het wonen en leven in onze dorpen, kernen
en wijken;
Het veelal vrijwilligers zijn die het sociaal weefsel vormgeven en in stand houden;

Overwegende dat:

Het belangrijk is dat onze dorpen, kernen en wijken niet inleveren op vitaliteit en
kwaliteit van het wonen en leven vanwege de Covid-l9 situatie;
Er ook weer een post corona tijdperk gaat komen waarna de samenleving een doorstart
kan maken en sociaal-culturele activiteiten weer opgepakt moeten kunnen worden
zonder financiële kopzorgen of gebrek aan vrijwilligers;
Een financiële impuls op dit moment moeilijk van de gemeenten gevraagd kan worden;

Spreekt uit dat

Wij als PS van Drenthe een financiële impuls aan het bevorderen van een "frisse start na

corona" in onze dorpen, kernen en wijken willen geven;

We hiervoor een provinciaal loket willen open stellen om financiële steun te verlenen á

€ 1-,- per inwoner met een minimum van € 50.000,- en een maximum van € 100.000,-
per gemeente;

De gelden laagdrempelig ingezet worden om de huidige periode door te komen en ná

corona een frisse start te kunnen maken;
De financiële bijdrage gedekt wordt uit de corona impulsgelden;
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Verzoekt het College van Gedeputeerde Staten:

a Op heel korte termijn een regeling op te stellen, uit te werken en te publiceren;

En gaat overtot de orde van de dag
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Toelichtine

ln het voorjaar heeft de provincie een Snelloket Vrijetijdssector en een Snelloket Coronakunst
geopend.

Vanuit dezelfde aanpak wordt voorgesteld een Snelloket Frisse Start na Corona voor
vrijwilligers in de provincie te openen. Vanuit dit loket kunnen subsidies worden aangevraagd
om door (in hoofdzaak) vrijwilligers georganiseerde sociaal-culturele activiteiten mogelijk te
maken c.q. voort te zetten in de dorpen, kernen en wijken van Drenthe.

De belangrijkste doelstelling is om vrijwilligers vast te houden tijdens de coronaperiode. Om

hen gemotiveerd te houden en (financiële) belemmeringen weg te nemen zodat er na corona
weer met fris gemoed gewerkt kan worden aan de dynamiek in onze Drentse samenleving. Dan

gaat het om sociaal-culturele activiteiten als festivals, festiviteiten, sportieve en culturele
activiteiten of markten. Allemaal activiteiten die zonder inzet van vrijwilligers meestal niet
mogelijk zijn.

We behouden hiermee perspectief op een sociale en dynamische samenleving waarin mensen

met elkaar samenwerken en naar elkaar omzien.


