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Aan:
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Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 19 juli 2018
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Ondenverp: Afdoening motie M 2018-10 Bijdrage Nationaal Holocaust Namen-
monument

Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de uitvoering van de, unaniem door u aangenomen,
motie Bijdrage Nationaal Holocaust Namenmonument (M 2018-10). Wij zijn voor-
nemens om een subsidie van € 25.000,- ter beschikking te stellen aan de initiatief-
nemer van dit monument, het Nederlands Auschwitz Comité.

Door dit Comité zijn de gemeenten in Nederland gevraagd om € 50,-- per slachtoffer
afkomstig uit die gemeente bijte dragen. Een dergelijke vraag is niet aan de provin-

cies gesteld. Voor zover wij weten hebben niet alle gemeenten in Drenthe gehoor ge-
geven aan dit verzoek. De gemeente Midden Drenthe heeft een bedrag van
€ 15.600,-- ter beschikking gesteld. Wijzijn van oordeeldat het genoemde bedrag van
€ 25.000,-- een passende bijdrage is gelet op: enerzijds uw uitdrukkelijke wens en an-
derzijds het uitgangspunt van een (in dit geval) beperkte matching met gemeentelijke
middelen. Wij stellen dit bedrag graag beschikbaar, naast onze aljarenlange inciden-
tele en structurele financiële (en morele) steun voor het Herinneringscentrum Kamp
Westerbork.

Wij kunnen de subsidie pas definitief beschikken, nadat wij een subsidieaanvraag
hebben ontvangen. Wij zullen het Nederlands Auschwitz Comité actief uitnodigen om
zo snel mogelijk een aanvraag ter hoogte van het genoemde bedrag van € 25.000,-
in te dienen.
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Het bedrag van € 25.000,-- kan niet uit de bestaande begroting worden gedekt. Via de
Planning & Controlcyclus zullen wij u dan ook bij de eerstvolgende begrotingswijziging
voorstellen om het benodigde budget te dekken uit de vrije bestedingsruimte.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

.. , Secretaris a.i. voorzitter
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