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Onderwerp: lnzet extra middelen voor de sociale instellingen
Status: Ter informatie en verzoek om eventuele wensen of bedenkingen

Geachte voorzitter/l eden,

Wij hebben het voornemen om € 165.000,-- subsidie te verlenen aan CMO/STAMM
voor de uitvoering van de Sociale Agenda in het boekjaar 2020. Gelet op het be-
paalde in artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening Drenthe,
stellen wij uw Staten in de gelegenheid eventuele wensen of bedenkingen aan ons
kenbaar te maken ('voorhangprocedure').

Daarnaast willen wij u informeren over ons besluit ten aanzien van de toekenning
van extra middelen aan de sociale instellingen in Drenthe voor de uitvoering van
taken binnen de provinciale Sociale Agenda in 2020. ln uw vergadering
d.d. 1 juli 2020 hebt u ingestemd met de Sociale Agenda. Daarbij is onder andere
een structurele ophoging van de boekjaarsubsidies vastgesteld. Voor de, via boek-
jaarsubsidies gefinancierde, sociale instellingen is aan de reguliere begroting nog
eens een extra verhoging voor 2020 van € 400.000,-- toegekend. De extra activi-
teiten worden per september 2020 ten uitvoer gebracht.

Sociale instellingen
Voor de sociale instellingen hebben wij de term 'systeemorganisaties' gebruikt; dit
om aan te geven dat het gaat om vaste partners, die voor het provinciale werk-
gebied van essentiële waarde zijn en daarom moeten kunnen rekenen op een so-
lide basis, waarmee zij hun opdracht voor de provincie kunnen uitvoeren. Op dit
moment rekenen wij binnen het sociale domein de volgende vier organisaties tot
de systeemorganisaties: BOKD, CMO/STAMM, SportDrenthe en Zorgbelang
Drenthe.
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Bij de verdeling van de toegekende €400.000,-- hebben wij rekening gehouden
met de volgende uitgangspunten:
- ieder thema moet goed bediend worden met inzet vanuit de sociale instel-

lingen;
- de sociale instellingen moeten vanuit hun kernopdracht een goede bijdrage

kunnen leveren aan de Sociale Agenda. Wij sturen deze periode op een effec-
tieve samenwerking;

- gemeenten (VDG) zijn zoveel mogelijk betrokken bij de opdrachten aan de in-
stellingen;

- de extra bijdrage per instelling past bij hun huidige budget, zodat de ene in-
stelling niet significant meer krijgt dan een andere instelling;

- daar waar de huidige instellingen geen kennis, kunde en netwerk kunnen in-
brengen, zoeken wij voor de periode van de Sociale Agenda naar een nieuwe
aanbieder.

Nieuwe aanbieder
Geconcludeerd is dat er op alle thema's voldoende ondersteuning gegenereerd kan
worden door de huidige instellingen, behalve op de thema's Onderwijskwaliteit en

Wonen.
- Voor Wonen wordt, naast de inzet van CMO/STAMM en de BOKD, ook aan par-

tijen uit de markt gevraagd om een bijdrage aan het thema te leveren. Deze

inzet wordt via een inkoopprocedure afgehandeld.
- Voor Onderwijskwaliteit is binnen de huidige instellingen geen kennis, kunde

en netwerk aanwezig. Voor onderwijskwaliteit is binnen de Regio Deal Zuid- en

Oost-Drenthe wel goede ervaring opgedaan met de Stichting Leren en Leven.

Zij doen nu zeer succesvol het project Kansen4Kinderen in de Regio Deal Zuid-
en Oost-Drenthe. Een snelle uitrol van het project Kansen4Kinderen is alleen
maar in samenwerking met de Stichting Leren en Leven mogelijk: de bestaande
expertise en het bestaande netwerk kunnen dan benut worden. Het project
Kansen4Kinderen is zo opgezet dat de verdere aanpak duurzaam kan worden
voortgezet met bestaande middelen (er worden kosten bespaard op de
jeugdzorg) en met bestaande instellingen op het gebied van welzijn en zorg.

Op basis hiervan hebben wij besloten om de Stichting Leren en Leven als vijfde
systeeminstelling aan te merken en een deel van het beschikbare budget aan hen
toe te kennen. Hiermee blijven ruim voldoende middelen beschikbaar voor de
huidige vier systeeminstellingen. De Stichting Leren en Leven zal hiervoor een
aanvraag voor subsidie indienen.

Toegekende extra middelen
De verdeling van de toegekende € 400.000,-- ziet er hiermee als volgt uit:
1. CMO/STAMM, €'165.000,--

Doel: inzet op het project Ondersteuning bewonersinitiatieven, inclusie, zorg-
landschap, inzet bij platform armoede en uitvoering van de drie extra onder-
zoeken in verband met corona: impactonderzoek, armoede & schulden en on-
d erwijsachtersta nde n.
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2. BOKD, € 60.000,--
Doel: inzet op het project Ondersteuning bewonersinitiatieven en extra inzet
op en aandacht voor dorpshuizen in relatie tot het effect van de coronacrisis.

3. Zorgbelang Drenthe, € 60.000,--

Doel: inzet op collectieve belangenbehartiging, advies en ondersteuning al-
gemeen en extra aandacht zorgvragers in verband met corona.

4. SportDrenthe, € 95.000,--

Doel: inzet en activiteiten in de jongerenzomerprogrammering en Drenthe
Beweegt Door.

5. Stichting Leren en Leven, € 20.000,--

Doel: een onderzoek naar de verbreding van het project Kansen4Kinderen,
zoals dat nu succesvol loopt in de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe, en dit uit
te breiden naar de andere gemeenten en scholen in Drenthe.

Met de vorengenoemde instellingen zijn wij nog in gesprek over het toedelen van
de structurele verhoging van in totaal € 800.000,-- in de period e 2021-2023. Een en
ander krijgt zijn beslag bij de beoordeling van de jaarplannen over die periode.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

md/coll


