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Motie: Frisse doorstart na Coronâ (te betrekken bij: Behandeting Begroting 2022)

Provinciale staten van Drenthe in vergadering bijeen op 1o november 2o2t:

constaterende dat:

o De coronapandemie ook in2O2t een ongekend effect heeft gehad op de Drentse
samenleving;

o Veel inwoners langdurig te maken hebben (gehad) met gevoelens van eenzaamheid,
onzekerheid en een grote behoefte aan contact en verbinding;

o De samenleving aan het opkrabbelen is maar nog niet de vertrouwde omgeving biedt die het
zou moeten bieden, temeer de coronapandemie regelmatig opflakkert en nieuwe
slachtoffers maakt;

Ovennegende dat:

De motie Frisse start na corona in 2O2L, zo wordt duidelijk uit de brief van GS van 26 oktober
2o2rl, goede resultaten heeft opgeleverd en bijgedragen aan versterking van o.a.
vrijwilligerswerk en sociale cohesie in onze provincie;
De Drentse {emeenten de regeling Frisse Start hebben omarmd en in sonimige gevallen zelfs
financieel hebben bijdragen;
Veel bewonersinitiatieven en vrijwilligersorganisaties gebruik hebben gemaakt van de
regeling Frisse Start;
Deze financiële impuls in de samenleving ook een jaar later nog steeds actueel en relevant is;

Spreekt uit dat:

' Wlj als PS van Drenthe opnieuw een financiële impuls aan het bevorderen van een 'frisse
doorstart na corona'willen geven aan de Drentse samenleving;

o Wij hiervoor een identieke regeling als Frisse Start inclusief het bijþehorende budget á L,- per
inwoner met een minimum van € 50.00Q- en een maximum van € 100.000, per gemeente,
willen inzetten;

o En verzoekt het College van GS de uitvoering van de regeling, conform de motie Frisse Start,
en in goed overleg met de Drentse gemeenten op te pakken zodat dezè zo snel mogelijk
effectief wordt;

¡ Dekking: ten laste van de financieringsreserve;

en gaat over tot de orde van de dag.
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