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Onderwerp: Voorha ng proced u re a I I iantieproject Socia le Agenda
Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen

Geachte voorzitter/leden,

Wij hebben het voornemen om € 155.000,-- subsidie te verlenen aan het UMCG

voor het project LifelnterVention; LIVE !). Ook hebben wij het voornemen om
€ 216.000,-- te verlenen aan de Stichting Erfgoed Arsenaal Drenthe voor het pro-
ject Begeleiding Veteranenproject Nieuw Balinge.
Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverorde-
ning Drenthe, stellen wij uw Staten in de gelegenheid eventuele wensen of
bedenkingen aan ons kenbaar te maken ('voorhangprocedure'). Beide projecten
zijn hieronder voor u toegelicht.

LIVE!

Het eerste project betreft het project van het Universitair Medisch Centrum
Groningen (UMCG). Het UMCG wilsamen met GGZ Drenthe, Huisartsenzorg
Drenthe, Gezond in Drenthe en zorgverzekeraar Zilveren Kruis een passende leef-
stijlinterventie (LifelnterVention; LIVE!) ontwikkelen en toepassen om de gezond-
heid en vitaliteit van mensen met depressie in Drenthe te verbeteren. Juist deze
doelgroep is zowel geestelijk als lichamelijk kwetsbaar door een ongezonde leef-
stijl en zalsterk profiteren van een betere leefstijl. Deze doelgroep komt nu niet
in aanmerking voor de beschikbare gecombineerde leefstijl interventies (GLl's).

Dit komt omdat bestaande GLI's niet geschikt zijn voor mensen met een depressie
(die vaak beperkte motivatie hebben), en sommige GLI's sluiten zelfs mensen met
depressie uit. Een GLI die wel geschikt is voor inwoners met een depressie kan
daarom een 'gamechanger'zijn. Daarom wil het UMCG bij 85 personen starten
met een GLI die geschikt is voor mensen met een depressie, die goed haalbaar is

voor alle betrokkenen en ook kosteneffectief is gebleken.
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De eerste stap is dat samen met Drentse huisartsen, praktijkondersteuners, pati-
enten en hun naasten een leefstijlinterventie opmaat wordt gemaakt. Deze leef-
stijlinterventie wordt vervolgens toegepast bij 85 deelnemers door een team van
leefstijlcoaches, huisartsen en praktijkondersteuners. De deelnemers worden
gedurende een lange periode gevolgd om de behaalde gezondheidswinst goed

in beeld te brengen. Ook zal inzichtelijk worden gemaakt tot welke kostenbespa-
ring op de ziektekosten LIVE leidt. De opgehaalde inzichten moeten leiden tot
structurele voortzetting van LIVE! en financiering vanuit de basisverzekering.

Wij zijn van mening dat het project op een professionele en doordachte wijze
een doelgroep die buiten de boot valt, mee laat doen op een zorgvuldige en

professionele manier.

Begelei d i ng vete ra ne n project N i euw B a li nge
ln opdracht van de provincie Drenthe is Stichting Erfgoed Arsenaal gestart met de

ontwikkeling en ontsluiting van een provinciaal depot voor historische en oude
bouwmaterialen. Aan de start van dit traject is samen met de provincie contact
gelegd met de Stichting Veteraan & Thuisfront om samen te onderzoeken in hoe-
verre veteranen met PTSS (posttraumatische stressstoornis) ingezet kunnen wor-
den bij de activiteiten behorend bij de ontwikkeling en exploitatie van het depot.
Door de militaire achtergrond van de locatie en de ligging in een natuurgebied
biedt het een omgeving die bijzonder prettig is voor deze mensen. De match tus-
sen de veteranen met PTSS en het depot blijkt een hele goede te zijn. De

behoefte is groeiend. Na de start met de inzet van één veteraan met PTSS, zijn in
de loop van 2020 vier'nieuwe'veteranen verwelkomd bij het depot. Op basis van

de huidige situatie is er behoefte om 10 veteranen per dag en op drie dagen in
de week een plek te bieden. Stichting Erfgoed Arsenaal werkt inzake dit project
inmiddels samen met de maatschappelijke stakeholders (gemeenten Emmen,

Midden-Drenthe, Hoogeveen en Coevorden), Landelijk Zorgsysteem voor Vetera-
nen, Veteranen Maatschappelijk Werker, ministerie van Defensie, GGZ Drenthe
en het Veteranen instituut.

Wij zijn positief over dit project dat aantoonbaar voorziet in een behoefte van
een specifieke doelgroep. Voor deze doelgroep is het van belang dat zij een vei-
lige omgeving wordt geboden op een voor hen vertrouwde plek. De doelgroep
veteranen wordt vaak vergeten: in die zin is hier sprake van een weesthema zoals

bedoeld in de Sociale Agenda. Dit project verdient volgens ons college daarom
een kans. Bewezen impact van dit project op de kwaliteit van leven van de deel-
nemers is namelijk nodig voor het regelen van de structurele financiering van
deze dagbesteding.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
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