
proaincieh uis Westerbrink r, Assen
postadres Postbus r22,94oo Ac Assen

wwwdrenthe.nl
o59z - 36 55 15

pronincieprenthe

Aan:
de voorzitter en leden van

Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 24 november 2020
Ons kenme rk 47 15.212O20002350

Behandeld door mevrouw M. Eussen (0592) 36 56 99

Onderwerp: Afdoening toezegging gedaan in de vergadering van de Statencommissie
OGB van 16 september 2020 over extra uitgaven corona

Geachte voorzitter/leden,

ln de vergadering van de Statencommissie OGB van 16 september 2020 hebben wij toe-
gezegd dat wij u een globaal overzicht van de extra uitgaven als gevolg van corona
zullen verstrekken.
Met deze brief geven wij invulling aan deze toezegging.

Vooruitlopend op de behandeling van de 3" Actualisatie 2020 op 16 december 2O20,
zijn in onderstaand overzicht alle extra uitgaven corona opgenomen. ln totaal hebben
we in 2020 ongeveer € 3,4 miljoen extra kosten gemaakt als gevolg van corona.
Wij delen de kosten in vijf rubrieken in:

Regionale economie
- Ondersteuning van ondernemers ten tijde van de coronacrisis

door een bijdrage te verlenen voor het opzetten of verder
uitbouwen van digitale wi nkelstraten
Extra ondersteuning voor Drentse ondernemers als gevolg
van de coronacrisis (IBDO)

- Om ondernemers te helpen hun bedrijf weer op gang te
krijgen, is de stimuleringsregeling Snelloket COVID-19-maat-
regelen WE-sector Drenthe opengesteld met een omvang van
€ 1 miljoen. Van deze regeling is in 2020 voor € 520.000,--
gebruik gemaakt. Bij de 3" Actualisatie 2020 wordt aan u
voorgesteld het resterende bedrag weer terug te storten in
de Reserve versterking economische structuur

Totaal

€ 135.000,--

€ 135.000,--

€ 520.000,--

€ 790.000,--

Bovenstaande kosten zijn gedekt uit de Reserve versterking economische structuur
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Cultuur
- Wij hebben een Drents Noodfonds Cultuur ingesteld. Vanuit

dit fonds:
- heeft het Drents Museum een bijdrage gekregen voor

matching van de rijkssteun;
- hebben de musea van provinciaal belang alle vijf een bij-

drage ontvangen van € 25.000,--;
- is € 500.000,-- beschikbaar gesteld voor kleine musea voor

het treffen van coronamaatregelen;
- hebben de gemeenten Assen, Coevorden, Emmen,

Hoogeveen, Meppel en Noordenveld een subsidie ont-
vangen als cofinanciering voor de noodsteun voor het
filmhuis en de theaters vanuit het Filmfonds en het Fonds

Podiumkunsten (als matching voor rijkssteun). De bij-
drage van € 425.000,-- uit het Drents Noodfonds Cultuur
is aangevuld met € 89.914,-- uit de stelpost coronamaat-
regelen

- Via het Snelloket cultuur konden kunstenaars en culturele or-
ganisaties een bijdrage krijgen voor nieuwe vormen van
kunst binnen de beperkende maatregelen

- Wij hebben via de twaalf Drentse gemeenten subsidies ver-
leend als noodsteun voor de culturele infrastructuur

Totaal

Sociaal
- Eenmalige subsidie ten behoeve van extra inzet ten gevolge

van corona in relatie tot dorpsinitiatieven en dorpshuizen
- Eenmalige subsidie Drenthe beweegt
Totaal

Bovenstaande kosten zijn zoveel mogelijk gedekt uit bestaande budgetten (waarvan
€ 550.000,-- uit de "oude" lnvesteringsagenda en € 500.000,-- uit de "nieuwe lnveste-
ringsagenda) en tot een bedrag van € 159.914,-- uit de "stelpost corona" (zie de 3e
Actua I isatie/slotwijzi g i n g 2020).

€ 500.000,--

€ 12s.000,--

€ 500.000,--

€514.914,--

€ 50.000--

€'t70.000,--

€ 1.859.9Í4,--

€ 17.000,--

€ 20.000,--

€ 3?J00,-

Bovenstaande kosten worden gedekt uit bestaande budgetten

Verkeer en vervoer
- Het kabinet ondersteunt het OV met een verwacht pakket van € 1,5 miljard. Dit

onderhandelingsresultaat is tot stand gekomen in het Nationaal OV-beraad
(NOVB). Het onderhandelingsresultaat vormt het uitgangspunt voor de be-
paling van de compensatie van de schade voor provincies; de compensatie komt
ten laste van de l&W-begroting. Feitelijk is hiermee de schade voor provincies voor
OV tot 1 juni 2020 bepaald op nihil. Het verloop van een eventuele schade voor
OV wordt gedurende 2020 gemonitord.
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Provi n ci a I e bed rijfsvoe ri n g
- Wij hebben extra kosten gemaakt voor voorlichting, extra inzet

Veiligheidsregio, aanpassen anderhalvemetersamenleving, co-

ronaproof inrichten van het provinciehuis inclusief Statenzaal,
technologische voorzieningen om op afstand te kunnen werken

- Om op een verantwoorde wijze thuis te kunnen werken, nu en
in de toekomst, verstrekken we onze medewerkers die nu in
dienst zijn een thuiswerkvergoeding van € 500,-- bruto (zie de
3e Actualisatie/slotwijzig ing 2020)

- Wij bieden iedere medewerker de mogelijkheid om enkele
ha rdwa re th u iswerkvoorzien i n gen te bestel I en

Totaal

€ 200.000 ,--

€ 300.000,--

€225.000,--

€ 725.000,--

Bovenstaande kosten worden gedekt uit bestaande budgetten

Naast alle bovengenoemde extra kosten in verband met corona zijn er ook bespa-
ringen geweest. Zo zijn er bijvoorbeeld minder reiskosten gemaakt, doordat er vanaf
maart 2020 voornamelijk thuis wordt gewerkt en is het vaarseizoen verkort, waardoor
minder bedieningskosten bruggen en sluizen zijn gemaakt. Ten slotte vallen de kosten
voor bijeenkomsten lager uit, doordat veel bijeenkomsten niet zijn doorgegaan. Wij
schatten het totaal van de niet-gemaakte kosten door corona op ongeveer
€ 550.000,--.

De extra uitgaven voor corona in 2020 komen daarmee per saldo op ongeveer
€ 2,5 miljoen.

Verder is aan provincies vanuit het Rijk € 8 miljoen beschikbaar gesteld voor corona-
gerelateerde kosten voor met name cultuur. Naar verwachting zal ons aandeel hierin
€ 9 ton bedragen. Wij zijn voornemens om dit in het Noodfonds Cultuur te storten en

in te zetten voor coronagerelateerde kosten voor de jaren 2021 en 2022.

Stelpost corona
Bij de Voorjaarsnota 2020 is € 2,5 miljoen gereserveerd voor maatregelen voor het op-
vangen van de gevolgen van de coronacrisis op de middellange termijn (stelpost co-
rona). Hiervan resteert aan het einde van dit jaar nog een bedrag van €.2,34 miljoen.
Bij de 3" Actualisatie 2020 wordt aan u voorgesteld dit over te hevelen naar 2021.

ln uw vergadering van 1 1 november 2020 is de motie 'Frisse start na corona' aange-
nomen. Hierin is door u besloten om een provinciaal loket open te stellen om finan-
ciële steun te verlenen ter bevordering van een 'frisse start na corona' in onze dorpen,
kernen en wijken. Deze financiële bijdrage wordt gedekt uit de restantmiddelen
stelpost corona.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris


