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Inleiding 

a. Algemeen 
Met dit Statenstuk vragen wij u de begrotingswijziging vast te stellen die nodig is voor 
het uitvoeren van de motie Frisse doorstart na corona (M 2021 – 36). Vorig jaar schreven 
wij u dat met ingang van de jaarcyclus 2021 in elk Statenstuk, waarin voorstellen gedaan 
worden met financiële consequenties voor de begroting, integraal een begrotingswij-
ziging zal worden ingevoegd. ln het geval van een motie, zal een voorstel aan u worden 
voorgelegd voor de uitwerking, inclusief de begrotingswijziging (zie brief van 29 januari 
2021, kenmerk 4/5.1/2021000189). Hierbij willen wij u ook informeren over de uitvoering 
van deze motie. 
 
In de motie hebt u ons college opgeroepen om na de succesvolle uitvoering in 2021 van 
de regeling ‘Frisse start na corona’ een identieke regeling in te zetten. Voorgesteld werd 
om hiervoor een bedrag van € 675.000,-- beschikbaar te stellen voor de gehele provincie 
vanuit de Financieringsreserve. Met de subsidieregeling ‘Frisse doorstart na corona pro-
vincie Drenthe 2022’ geven wij opnieuw een financiële impuls aan het bevorderen van 
een 'frisse doorstart na corona' voor de Drentse samenleving. Nu de samenleving steeds 
meer van het slot kan, is een nieuwe steun in de rug meer welkom dan ooit! 
 
Wij voeren de regeling weer uit in samenwerking met de gemeenten. De samenwerking 
op Frisse start na corona in 2021 heeft goed uitgepakt. Gemeenten wisten het goed met 
hun eigen regelingen te combineren en zo de budgetten op een efficiënte manier bij de 
juiste organisaties te krijgen. Gemeenten kennen hun eigen verenigingen en stichtingen 
in Drenthe goed. Per gemeente stelt de provincie een budget beschikbaar van € 1,-- per 
inwoner, met een minimum van € 50.000,-- en een maximum van € 100.000,-- per ge-
meente. De budgetten worden door de desbetreffende gemeente aan organisaties  
verleend. Voor verlening geldt dat de subsidie ten goede moet komen aan vrijwilligers-
organisaties die sociaal-culturele activiteiten in Drenthe ontplooien. Hiermee wordt een 
positieve impuls gegeven aan de leefbaarheid in onze provincie. 
 
De verdeling van de subsidie ziet er als volgt uit: 
Aa en Hunze:  € 50.000,-- 
Assen:   € 68.863,-- 
Borger-Odoorn: € 50.000,-- 
Coevorden:  € 50.000,-- 
Emmen:  € 100.000,-- 
Hoogeveen:  € 55.603,-- 
Meppel:  € 50.000,-- 
Midden-Drenthe: € 50.000,-- 
Noordenveld:  € 50.000,-- 
Tynaarlo:  € 50.000,-- 
Westerveld:  € 50.000,-- 
De Wolden:  € 50.000,-- 
 
De regeling wordt - na een positief besluit van uw Staten – op 14 maart 2022 open- 
gesteld. Aan gemeenten wordt gevraagd om de subsidie zo snel mogelijk beschikbaar te 
stellen voor organisaties. 



Beleidsbrief aan Provinciale Staten van Drenthe 2022-43-2 

 

Wij gaan ervan uit dat hiermee de motie is afgedaan.  

b. Europese aspecten 
Er is geen sprake van staatssteun, omdat er geen steun aan ondernemingen wordt ge-
geven. Subsidies worden verleend aan gemeenten, die deze weer beschikbaar stellen aan 
organisaties die afhankelijk zijn van vrijwilligersinzet.  

c. Economie/werkgelegenheid 
De subsidie komt ten goede aan de leefbaarheid en het vestigingsklimaat van Drenthe . 

d. Participatie 
De motie wordt uitgevoerd in samenwerking met de twaalf Drentse gemeenten. Ge-
meenten ontvangen een subsidie van de provincie om de doelstelling van de motie uit te 
voeren: de vitaliteit en kwaliteit van leven en wonen in Drenthe te versterken.   

 

Advies 
1. Een bedrag van € 675.000,-- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de motie Frisse 

doorstart na corona op de beleidsopgave Sociaal Drenthe voor iedereen, doelstelling Ver-
beteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid.  

2. Dit bedrag te dekken uit de Financieringsreserve. 
3. De Begroting 2022 overeenkomstig te wijzigen. 
 
 

Doelstelling uit de begroting 
 
6. Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig 
 
6.3.06 Verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid 
 

Argumenten 
1.1 Op 10 november 2021 hebben uw Staten de motie Frisse doorstart na corona aangenomen.  
Met dit Statenstuk en de subsidieregeling ‘Frisse doorstart na corona provincie Drenthe 2022’ 
wordt hieraan uitvoering gegeven. 
 
2.1 In de motie spreken uw Staten uit de dekking ten laste te laten komen van de Financierings-
reserve. 
 

Tijdsplanning 
14 maart 2022 openstellen regeling en uitvoering.  
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Financiën 
Op 10 november 2021 hebben uw Staten de motie Frisse doorstart na corona aangenomen. In 
samenwerking met de Drentse gemeenten wordt aan deze motie uitwerking gegeven. In de be-
grotingswijziging worden de middelen formeel begroot bij de beleidsopgave Sociaal Drenthe 
voor iedereen (doelstelling Verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid), gedekt door een 
onttrekking aan de Financieringsreserve.  
 

Begrotingswijziging 
Motie Frisse doorstart na corona 

Programma: 6: Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2022 2023 2024 2025 

6.3 Sociaal Drenthe 
voor iedereen 

6.3.06 Verbeteren van 
de leefbaarheid en be-
reikbaarheid 

Lasten I Subsidie 675.000 0 0 0 

7.9 Inzicht geven in de 
ontwikkeling van reser-
ves en voorzieningen 

7.9.01 Inzicht in de ont-
wikkeling van reserves 
en voorzieningen 

Baten I Bijdr. van 
reserves 

-675.000 0 0 0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 

 
 

Monitoring en evaluatie 
Niet van toepassing 
 

Communicatie 
Niet van toepassing 
 

Bijlagen 
Niet van toepassing 
 

Ter inzage in kamer CO.39 
Niet van toepassing 
 
Assen, 8 februari 2022 
Kenmerk: 6/5.2/2022000207 
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter 
W.F. Brenkman MSc, secretaris 
 
wa/coll. 
 



Ontwerpbesluit 

 

  
 
 
 
Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 8 februari 2022, kenmerk 
6/5.2/2022000207; 
 
 
 
 
BESLUITEN :   
 
 
- een bedrag van € 675.000,-- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de motie Frisse 

doorstart na corona (M 2021-36) op de beleidsopgave Sociaal Drenthe voor iedereen, doel-
stelling Verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid; 
 

- dit bedrag te dekken uit de Financieringsreserve; 
 
- de Begroting 2022 overeenkomstig te wijzigen. 
 
 
Assen, 9 maart 2022 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
 , voorzitter  , griffier 
 
wa/coll. 
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