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Aan:

de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 7 april2020
Ons kenmerk 1 515.41202000071 6
Behandeld door mevrouw G.H. Liezen (0592) 36 51 56
Onderwerp: Vrijwilligersprijs Drenthe; uituoering motie M 2019-18
Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,
Hierbij informeren wij u over de uitvoering van de motie M 2019-18: Vrijwilligersprijs
Drenthe 2020 e.v.

Op 13 november 2019 hebben uw Staten een motie aangenomen om voor de
Voorjaarsnota2020 te komen met een voorstel voor de Vrijwilligersprijs Drenthe. Een
prijs om waardering uit te spreken voor de vele vrijwilligers die actief zijn in Drenthe en
de positieve invloed die zij daarmee hebben op de leefbaarheid en dynamiek in
Drenthe.
De provincie is voornemens één keer per jaar expliciet haar waardering uit te spreken
voor het waardevolle werk dat vrijwilligers in Drenthe verrichten. Dit zal een positieve
uitwerking hebben op de vrijwilligers, de betrokkenen eromheen en het (imago van
het) vrijwilligerswerk. Verder gaat het wat de provincie betreft om het ontmoeten, verbinden en inspireren van de verschillende vrijwilligersorganisaties. Voorwaarde bij de
prijs is dat deze ten goede dient te komen aan (het vervolg van) het project waarvoor
de prijs is toegekend.
Drenthe heeft tot 2008 een dergelijke prijs gekend. cMo srAMM was verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Ook voor de opnieuw in het leven te roepen vrijwilligersprijs zullen wij CMO STAMM inzetten voor de uitvoering.
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Financiën
De motie is aangenomen en wijzullen deze derhalve ook uitvoeren. Bij het aannemen
van de motie hebben wij u echter meegedeeld dat de kosten van de vrijwilligersprijs
niet uit het bestaande budget kunnen worden gedekt. Het benodigde structurele
budget van € 31.000,-- zal via de integrale besluitvorming over de Voorjaarsnota en
de actualisatie van de Begroting 2020 beschikbaar komen. De prijs zal voor de eerste
keer uitgereikt worden in december 2020.

Wij gaan ervan uit dat de motie M 2019-18 hiermee is afgedaan
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter

md/coll.

, secretaris

