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Onderwerp: Concept werkplan 2021 Sociale Agenda
Status: Verzoek om zienswijze

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij verzoeken wij u uw zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot het
concept werkplan 2021 Sociale Agenda. Deze treft u bijgevoegd aan. U wordt
verzocht uw eventuele zienswijze voor í 5 februar. 2021 kenbaar te maken.

Concept werkplan 2021 Sociale Agenda
Op 1 juli 2020 hebben uw Staten de Sociale Agenda 2020-2023 vastgesteld. Bij
vaststelling van de lnvesteringsagenda op 11 november 2020 hebben uw Staten
de financiële middelen voor de Sociale Agenda 2020-2023 vastgesteld.

Met de Sociale Agenda zetten de provincie, de Drentse gemeenten en maat-
schappelijke partners zich de komende jaren in voor passende woningen, leef-
bare dorpen en steden, verminderen van armoede, goed onderwijs, tegengaan
van laaggeletterdheid en gelijke kansen voor iedereen. De insteek van de pro-
vincie bij de realisatie van de Sociale Agenda is dat zij als één van de deelnemers
een bijdrage levert aan het gezamenlijk resultaat. Uitgangspunt voor samenwer-
king is een gezamenlijke aanpak.

Onlangs zijn uw Staten geïnformeerd over de huidige stand van zaken van de
Sociale Agenda en de realisatie hiervan in 2020. ln dit concept werkplan 202'l

borduren wij daarop voort. Naast inhoudelijke informatie over de projecten,
geeft het werkplan inzicht in de besteding van de budgetten en beschikbare
financiële ruimte voor de periode 2021 tot en met 2023. Het werkplan sluit af
met een korte introductie van de leden van de Adviescommissie Sociale

Agenda.Bij brief van 16 december 202O, kenmerk 5115.112020002619 bent u geïn-
formeerd over de instelling van de Adviescommissie Sociale Agenda.
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Proces werkplan 202Í Sociale Agenda
Met de Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) is de bestuurlijke afspraak
gemaakt dat zij ook via een zienswijze een inhoudelijke reactie op dit concept
werkplan 2021 kunnen geven.

Het voor een zienswijze voorleggen van het concept werkplan 2021 Sociale

Agenda aan uw Staten en de VDG past bij het uitgangspunt van een gezamen-
lijke aanpak en realisatie uit de Sociale Agenda.

Om een goede interactie in de samenwerking tussen gemeenten en de provincie

te borgen, is een klankbordgroep ingesteld tijdens de looptijd van de Sociale
Agenda. De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van Drentse ge-

meenten en de VDG. De klankbordgroep en provincie beoordelen tezamen of het
proces van samenwerking effectief verloopt én signaleren tijdig mogelijke be-
langentegenstellingen. Dit moet ertoe leiden dat bij gemeenten, VDG en de pro-
vincie commitment is over het proces van samenwerking.

Visualisatie van het proces werkplan 2021 Sociale Agenda
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Hierna zal ons college met inachtneming van eventuele zienswijzen en het inhou-
delijk advies van de adviescommissie het Werkplan 2021 Sociale Agenda definitief
vaststellen en besluiten over de ingediende projectaanvragen

Projectaanvragen werkplan 2021 Sociale Agenda
Het concept werkplan biedt inzicht in de projecten die wij van plan zijn te laten
uitvoeren of te subsidiëren in 2021. Dit zijn de Drenthe-brede (tranche í) pro-
jecten en de alliantieprojecten (tranche 2) waarover de Adviescommissie Sociale

Agenda (adviescommissie) positief heeft geadviseerd. Deze alliantieprojecten is

de opbrengst van de 1 e u itvraag ronde. Het is de bedoeling om in 202'l meerdere
uitvraagrondes te organiseren. Dit betekent dat in de loop van 202'l het werk-
plan 202'l verder zal worden aangevuld met nieuwe projecten.
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lnmiddels zijn de leden van de Adviescommissie Sociale Agenda die ons inhou-
delijk gaat adviseren, benoemd. Na een juridische toets zijn de projectaanvragen

voor een inhoudelijke beoordeling aan deze adviescommissie voorgelegd. De

projecten die van de adviescommissie een positief advies hebben gekregen zijn

opgenomen in dit concept werkplan 2021. Mocht u vragen hebben over deze
projecten, dan kunt u deze stellen via socialeagenda@drenthe.nl.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

Bijlagen:
1. Concept werkplan 2021 Sociale Agenda
2. Brief Vereniging Drentse Gemeenten
wa.coll.
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Voorwoord

Voor u ligt het werkplan 2021 van de Sociale Agenda. Op 1 juli jl. 
is de Sociale Agenda door Provinciale Staten vastgesteld, inclu
sief het werkplan 2020 voor de tweede helft van het jaar.
In 2020 zijn we met een eerste werkbudget uit de Investerings
agenda aan de slag gegaan met Drenthebrede projecten. De 
provincie is daarbij de aanjager en penvoerder. Deze Drenthe
brede projecten worden in de komende jaren samen met de 
partners over heel Drenthe uitgerold.
Naast de Drenthebrede projecten is in 2020 gestart met 
de uitvraag voor projectideeën bij samenwerkende partijen 
(allianties). Dit heeft geresulteerd in een breed palet aan 
voorstellen en ideeën. Om breed draagvlak voor deze project
aanvragen te hebben, worden bij de besluitvorming daarover 
zowel Provinciale Staten alsook de Drentse gemeenten, via de 
Vereniging van Drentse Gemeenten, betrokken.
Ook hebben we de Adviescommissie Sociale Agenda ingesteld, 
die kritisch en met verstand van zaken een oordeel geeft over 
de aanvragen. Ik ben bijzonder trots op deze breed samen
gestelde adviescommissie. Deze bestaat uit 9 leden (inclusief 

de voorzitter), die een mooie mix vormen van ervaren en 
jonge mensen, mannen en vrouwen, ervaringsdeskundigen en 
 professionals. Alle thema’s uit de Sociale Agenda worden qua 
kennis en ervaring afgedekt.
Over de eerste ronde projectvoorstellen is door de Advies
commissie geadviseerd en de uitkomsten daarvan zijn verwerkt 
in dit werkplan. In januari 2021 start de tweede uitvraagronde 
waarna opnieuw een aantal projecten van start kan gaan. In dat 
opzicht is ook het werkplan dynamisch en flexibel. We hebben 
bij de opzet van de Sociale Agenda bewust gekozen voor deze 
flexibiliteit om steeds maximaal te kunnen inspringen op de 
veranderende werkelijkheid. Brede samenwerking was, is en 
blijft het sleutelwoord: bestuurlijk “naoberschap” om een 
levendig en sociaal Drenthe te realiseren, want iedereen doet 
mee en iedereen doet ertoe!

Hans Kuipers
Gedeputeerde Sociale Agenda 



Inleiding 

Dit werkplan geeft inzicht op welke wijze de incidentele middelen die beschikbaar zijn 
voor de invulling van de Sociale Agenda voor de jaren 2020-2023, worden aangewend. 
In de Sociale Agenda is het volgende bestedingsschema opgenomen voor deze middelen 
voor de gehele looptijd van de Sociale Agenda (2020-2023):

Thema Budget voor 
de tranches 

Alliantieprojecten 
en Experimenten

Drenthe-brede projecten (2020 e.v.) Budget 
Drenthe-brede 

projecten 
(2020 e.v.)

Budget 
per thema 

totaal

Leefbaarheid en
bereikbaarheid

€ 1.000.000 Project burgerparticipatie € 550.000 € 1.660.000

Cultuur om te delen € 110.000

Wonen € 250.000 Ondersteuningsstructuur voor project
ontwikkeling

€ 1.000.000 € 1.450.000

Bewustwording langer thuis wonen creëren € 200.000

Armoede en 
laaggeletterdheid

€ 900.000 Inzet ervaringsdeskundigheid € 250.000 € 1.300.000

Onderzoek, voorlichting en monitoring € 150.000

Gezondheid en vitaliteit € 700.000 Netwerk gezondheid en vitaliteit € 50.000 € 800.000

Onderzoek Proscoop € 50.000

Iedereen doet mee € 900.000 Ondertiteling regionale TV € 50.000 € 1.100.000

Versterken provinciale voorbeeldrol € 150.000

Onderwijs € 100.000 Kansen4Kinderen € 500.000 € 600.000

TOTAAL € 3.850.000 € 3.060.000 € 6.910.000
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In totaal is er voor de gehele looptijd van de Sociale Agenda 
€ 7.000.000 beschikbaar, gedekt vanuit de Investeringsagenda. 
Hiervan is € 6,91 miljoen beschikbaar voor de projecten en 
€ 90.000 voor organisatiekosten. In 2020 is op 1 juli, vooruit
lopend op de vaststelling van de investeringsagenda € 1.000.000 
beschikbaar gesteld om als werkbudget te kunnen hanteren voor 

de start van de eerste tranche projecten. Daarvan is € 530.000 
daadwerkelijk uitgegeven in 2020. Deze eerste tranche 
projecten, de zogenoemde Drenthebrede projecten, lopen door 
in 2021 e.v. 
In oktober 2020 is ook de eerste uitvraag gestart voor de tweede 
tranche: de zogenaamde Alliantieprojecten.
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Proces 

TRANCHES

De Sociale Agenda onderscheidt verschillende tranches 
projecten. 

Tranche 1: Drenthe-brede projecten (start in 2020) 
Totaalbudget beschikbaar 2020-2023: € 3.060.000

Het gaat bij de Drenthebrede projecten om activiteiten en 
projecten, die in 2020 gestart konden worden vanuit de 
provincie, omdat er breed draagvlak voor deze projecten bestond 
(blijkend uit de verkenning en de bijeenkomsten begin 2020). 
Veel van deze projecten worden verder uitgewerkt in een 
alliantie van deelnemers. De eerste tranche projecten hebben 
betrekking op projecten die voor de hele provincie een positief 
effect hebben (Drenthebreed). De provincie is daarbij de 
aanjager en penvoerder. Die Drenthebrede projecten worden 
in de komende jaren als het ware samen met de partners over 
heel Drenthe ‘uitgerold’. Deze projecten staan op hoofdlijnen 
beschreven in het werkplan 2020, waarvoor Provinciale Staten 
een startbudget van € 1.000.000 beschikbaar heeft gesteld. 
Een aantal projecten is gestart en sommige zijn al afgerond in 
2020. Dit geldt echter niet voor alle projecten. De Drenthebrede 
projecten die nog in uitvoering zijn of nog moeten worden 
gestart, zijn opgenomen in dit werkplan 2021. 

Tranche 2: Alliantieprojecten (start in 2021)
Totaalbudget beschikbaar 2020-2023: € 3.850.000

Onder de tweede tranche projecten vallen samenwerkings
projecten die betrekking hebben op één of meer thema’s van 
de Sociale Agenda en die door twee of meer partijen worden 
 uitgevoerd. Voor deze projecten wordt door de provincie in 
meerdere rondes een uitvraag gedaan voor het indienen van 
projectideeën. Na de sluiting van een uitvraagronde wordt 
gestart met intakegesprekken waarna de subsidieaanvragen 
kunnen worden ingediend met een gepersonaliseerd project
fiche. Een Drentse gemeente en/of een maatschappelijke 
 organisatie die actief is in Drenthe kan een subsidieaanvraag 
doen. De eerste ronde sloot op 17 oktober 2020 en de tweede 
ronde sluit op 17 januari 2021.
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Het proces van indienen van Alliantieprojecten kent de volgende processtappen: 

De eerste ronde Alliantieprojecten heeft gezorgd voor 
30 ingediende projectideeën. Met alle indieners van deze 
project     ideeën zijn intakegesprekken gevoerd. In totaal zijn 
19 officiële aanvragen ingediend. Drie aanvragen kwamen 
niet door de subsidietechnische toets. Zestien aanvragen zijn 
voorgelegd aan de Adviescommissie Sociale Agenda.  

De Adviescommissie heeft in de eerste ronde een oordeel geveld 
over zestien projecten. De projecten waarover de advies
commissie positief heeft geadviseerd, zijn opgenomen in dit 
concept werkplan. Voor wat betreft de projecten waarover 
de Adviescommissie negatief heeft geadviseerd geldt dat het 
aanvragers vrij staat deze projecten opnieuw – met inacht
neming van het advies van de Adviescommissie – in te dienen 
voor een van de volgende uitvraagrondes. Zowel Provinciale 
Staten als de Vereniging van Drentse Gemeenten wordt de 
mogelijkheid geboden om over dit concept werkplan 2021 een 
zienswijze in te dienen. Daarna wordt het werkplan definitief 
vastgesteld door Gedeputeerde Staten. 

Voor de eerste ronde is er niet gestuurd op thema’s of verdeling 
van de middelen. Voor de volgende rondes is deze wens er wel. 
Momenteel wordt onderzocht of door het instellen van een 
subsidieregeling aan deze wens tegemoet kan worden gekomen. 

Tranche 3: Experimentele projecten (start in 2022)

Als na de uitvragen in 2021 blijkt, dat er nog thema’s of 
opgaven liggen, die niet worden ‘afgedekt’ door projecten, dan 
overwegen we een derde tranche projecten. We kunnen een 
probleem of een opgave centraal stellen en daarvoor creatieve 
en experimentele oplossingen vragen vanuit de samenleving.  
Als we tot deze tranche besluiten, dan is de start van deze 
tranche voorzien in 2022.

Tranche 4: COVID-19 projecten

Vanwege de effecten van de coronacrisis wordt een vierde 
tranche projecten toegevoegd aan de Sociale Agenda: de 
COVID19 projecten. Hieronder vallen aanvragen die uitsluitend 
coronagerelateerd zijn. Per aanvraag wordt bekeken of er via de 
bestaande mogelijkheden, zoals de snelloketten een oplossing te 
bieden is.  
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1. Leefbaarheid en  
bereikbaarheid

AMBITIES 

• Goede collectieve voorzieningen.
• Goede bereikbaarheid van basisvoorzieningen (met vervoer 

en digitaal).
• Slim omgaan met de basisvoorzieningen in kleinere kernen en 

dorpen.
• Stimuleren van initiatiefkracht van inwoners en “naoberschap”.
• Versterken samenlevingsopbouw in dorpen, buurten en wijken.
• Ondersteunen kleinschalige mobiliteitsoplossingen die 

de leefbaarheid bevorderen.

DRENTHE-BREDE PROJECTEN 

Burgerparticipatie
• Door experimenteren met vernieuwende vormen en het 

bieden van financiële en procesondersteuning toerusten 
van inwoners en maatschappelijke organisaties om blijvend 
actieve inbreng te hebben in wat nodig is om leefbaarheid 
van dorpen/wijken op peil te houden. 

• Toerusten van gemeenten om inwoners een blijvende actieve 
rol te geven in democratisch proces.

• Drenthebreed via bestaande en nieuwe platforms delen van 
leerervaringen en kennis rondom experimenten.

• 20202021: start deelprojecten bij pilotgemeenten Tynaarlo, 
MiddenDrenthe en Regiodealgemeenten. Gemeente Tynaarlo 
heeft een incidentele subsidie van € 50.000 ontvangen voor 
inrichten proces, ondersteuning inwoners en Drenthebreed 
delen van leereffecten.

• Looptijd: 2021 – 2023
• Resterend budget beschikbaar voor de periode 20212023: 

€ 500.000

Podium Platteland 2.01

• Uitvoeren van de subsidieregeling Podium Platteland 2.0 om 
culturele en sociale initiatieven met aandacht voor eenzaam
heid, sociale cohesie en integratie te stimuleren.

• Looptijd regeling: 20212023
• Resterend budget beschikbaar voor de periode 20212023: 

€ 110.000

1 Voorheen benaming: Cultuur om te delen
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ALLIANTIEPROJECTEN 

Kwiekstee
Sociaal ondernemers Blink en Samen Sterk Werk willen in 
samenwerking met woningbouwvereniging Domesta, de BOKD 
en andere lokale partners in Drenthe centra voor levenskwaliteit 
oprichten. Een centrum voor levenskwaliteit: een zogeheten 
Kwiekstee helpt de Drentse inwoner te investeren in een kwiek 
leven. Preventie is daarbij het uitgangspunt. In een Kwiekstee 
worden activiteiten aangeboden op sociaal (gemeenschapszin, 
betrokkenheid, verbinding), psychisch (autonomie en eigenaar
schap, competentie) en biologisch vlak (voeding, beweging 
en slapen). Dit stelt de lokale bevolking in staat om zowel in 
hun individuele levenskwaliteit als in hun gezamenlijke levens
kwaliteit te investeren. Samen met de lokale bevolking wordt 
een Kwiekstee op maat ingericht. De voorkeur gaat daarbij 

uit naar een bestaand dorpshuis of gemeenschapshuis. Met 
toestemming worden de gezondheidseffecten gemeten en 
gemonitord. Het project wordt voor een groot deel gefinancierd 
door de sociale ondernemers. Het is de bedoeling dat iedere 
Kwiekstee zonder subsidie wordt geëxploiteerd.

De Adviescommissie Sociale Agenda heeft positief over dit 
project geadviseerd op voorwaarde dat met de subsidie één 
Kwiekstee wordt gerealiseerd waarbij wordt samengewerkt met 
het reguliere welzijnswerk.

• Geadviseerd subsidiebedrag 1e ronde 2021: € 79.695
• Looptijd project: 

2021 2022 2023
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AMBITIES 

• Goede collectieve voorzieningen. 
• Ondersteunen initiatieven van (nieuwe) woonvormen vanuit 

de samenleving.
• Opheffen belemmerende regels voor initiatieven van (nieuwe) 

woonvormen.
• Voor jongeren, ouderen, mensen met zorgbehoefte en 

spoedzoekers de beschikbaarheid van voldoende passende 
woningen verder helpen realiseren door het ondersteunen 
van experimenten voor gemeenschappelijk leven en wonen.

DRENTHE-BREDE PROJECTEN 

Bewonersinitiatieven nieuwe woonvormen2

• Opzetten van een ondersteuningsstructuur voor projectont
wikkeling gericht op initiatieven van nieuwe woonvormen in 
de initiatieffase.

• Looptijd: 20212023
• Resterend budget beschikbaar voor de periode 20212023: 

€ 900.000

2 Voorheen benaming: Ondersteuningsstructuur voor projectontwikkeling

Levensloop bestendig wonen3

• Opstarten van een campagne met als doel: Bewustwording 
bij mensen creëren om zich voor te bereiden om langer 
zelfstandig thuis te kunnen wonen. 

• Pilots gericht op daadwerkelijke woonaanpassingen met een 
schaalbaar en Drenthebreed karakter.

• Looptijd: 20212023
• Resterend budget beschikbaar voor de periode 20212023: 

€ 200.000

ALLIANTIEPROJECTEN 

Geen projecten 1e uitvraagronde 2021.

3 Voorheen benaming: Bewustwording langer thuis wonen creëren

2. Wonen
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AMBITIES 

• Versterken aanpak uitbreiden om armoede te verminderen.
• Verminderen laaggeletterdheid.
• Inzetten van ervaringsdeskundigen.

DRENTHE-BREDE PROJECTEN 

Ervaringsdeskundigheid
• Uitvoeren van het project ervaringsdeskundigheid “Samen 

werken met ervaring”.
• Looptijd: 20212023
• Totaalbudget beschikbaar met ingang van 2021 t/m 2023: 

€ 0.4

Onderzoek, voorlichting en monitoring
• Begeleiding en monitoring van project ervaringsdeskundig

heid “Samen werken met ervaring”.
• Omzetten van het onderzoek RUG in de praktijk.
• Uitvoeren onderzoek laaggeletterdheid Universiteit van 

Maastricht: laatste fase in 2021, overdracht naar gemeenten/
arbeidsmarktregio’s.

4 € 250.000 is in 2020 beschikt. De uitvoering is in 2021.

• Looptijd: 20212023
• Resterend budget beschikbaar voor de periode 20212023: 

€ 130.000

ALLIANTIEPROJECTEN 

Opzetten vrouwensupportgroep van de gemeente 
Meppel
Van de groep mensen die in Nederland in armoede leven, 
bestaat het grootste deel uit vrouwen (alleenstaande moeders). 
Vaak bevinden deze vrouwen zich al geruime tijd in een 
uitkeringssituatie of verdienen zij rond het minimumloon. Voor 
deze vrouwen is weinig perspectief om uit deze situatie van 
armoede te geraken. De gemeente Meppel wil door de inzet 
van ervaringsdeskundigen deze vrouwen ondersteunen bij het 
vergroten van hun economische veerkracht. Door coaching 
worden deze vrouwen in staat gesteld om het heft in eigen hand 
te nemen waardoor hun kansen op de arbeidsmarkt toenemen. 
Het project wordt mede gefinancierd door de gemeente Meppel.

• Geadviseerd subsidiebedrag 1e ronde 2021: € 16.000
• Looptijd project: 

2021 2022 2023
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4. Gezondheid en  
vitaliteit

 

AMBITIES

• Voor jongeren, ouderen, mensen met zorgbehoefte en 
spoedzoekers de beschikbaarheid van voldoende passende 
woningen verder helpen realiseren door het ondersteunen 
van experimenten voor gemeenschappelijk leven en wonen.

• Drenthe als de gezondste omgeving van de EU: investeren in 
een gezonde leefomgeving en leefstijl. Drenthe als groene vallei.

• Preventie in een publiekprivate samenwerking. Naast zorg en 
welzijn ook supermarkten, bios en school betrekken.

• Op niveau van dorpen en wijken ontwikkelen van zorgvisies.
• Faciliteren platforms voor ondersteuning mantelzorg, vrijwilli

gers en patiënten participatie.

DRENTHE-BREDE PROJECTEN 

Netwerk en samenwerking5

• Het versterken van het netwerk waar in Drenthe opgedane 
kennis en expertise op het gebied van gezondheid en vitaliteit 
wordt gedeeld en de samenwerking wordt versterkt.

• Looptijd: 20212023
• Resterend budget beschikbaar voor de periode 20212023: 

€ 50.000

5 Voorheen benaming: netwerk gezondheid en vitaliteit

Onderzoek en kennisdeling6

• (Aanvullend) onderzoek naar hoe de zorg dichterbij en/of 
anders kan worden georganiseerd.

• Looptijd: 20212023
• Resterend budget beschikbaar voor de periode 20212023: 

€ 50.000

ALLIANTIEPROJECTEN 

Scoren voor gezondheid van Stichting Naoberschap 
United
In dit project worden verdeeld over drie periodes van 20 weken 
1.200 kinderen in de regio Zuid en  OostDrenthe bewust gemaakt 
van het belang van een gezonde leefstijl. Deze kinderen maken 
op een leuke manier (via een lesprogramma waarin FC Emmen 
centraal staat) kennis met bewegen en gezonde voeding. De 
verwachting is dat dit een positief effect heeft voor de doelgroep: 
kinderen met overgewicht. Zowel voor als na deelname aan het 
programma vinden  met toestemming  metingen van het BMI en 
de sportprestaties van de kinderen plaats. Dit maakt een monito
ring en evaluatie van dit project per kind mogelijk. Het project 
wordt mede gefinancierd door de Europese Unie en Kansen voor 
de Veenkoloniën.

6 Voorheen benaming: Onderzoek Proscoop
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• Geadviseerd subsidiebedrag 1e ronde 2021: € 25.000
• Looptijd project:

2021 2022 2023

Voorbereiden op de laatste levensfase van 
Huisartsenzorg Drenthe
Uit onderzoek is gebleken dat veel ouderen behoefte hebben 
om in gesprek te gaan met hulpverleners over hun wensen en 
behoeften voor de laatste levensfase. Door Corona is de urgentie 
hiervan toegenomen. Voor veel ouderen is nog niet bekend dat 
in deze behoefte kan worden voorzien. Dit komt mede doordat 
de informatie hierover gebrekkig is. Huisartsenzorg Drenthe wil 
met een publiekscampagne Drentse inwoners bewust maken van 
de mogelijkheden voor zelfregie. De focus ligt daarbij op kwets
bare ouderen en chronisch zieken. Huisartsenzorg Drenthe werk 
daarbij nauw samen met de Alliantie Drentse Zorg voor Ouderen 
waarvan zij zelf onderdeel uitmaakt. Door middel van interviews 
en enquêtes vindt de monitoring plaats. Het project wordt voor 
een groot deel gefinancierd door Huisartsenzorg Drenthe.

• Geadviseerd subsidiebedrag 1e ronde 2021: € 61.460
• Looptijd project: 

2021 2022 2023

Kennisplatform Integrale Ouderenzorg Drenthe
CMO STAMM wil samen met de Alliantie Drentse Zorg voor 
Ouderen een kennisplatform oprichten waarmee actuele 
informatie over de mogelijkheden voor ondersteuning van 
Drentse ouderen op één platform te vinden is. Op dit moment 
is informatie en kennis over de Drentse ouderen versnipperd en 
daardoor slecht vindbaar. Hierdoor wordt kennis over met name 
‘best practices’ gemist. Het platform is bedoeld voor beleidsma
kers, aanbieders van ouderenzorg en actieve ouderen. Onderdeel 
van het kennisplatform zijn overzichten van ‘wie is wie’ en ‘wie 
doet wat’ per wijk en dorp. Daarnaast geeft het kennisplatform 
een stem aan de Drentse ouderen die via het platform zelf 
kunnen aangeven welke ouderenzorg zij wenselijk en/of noodza
kelijk vinden. 

• Geadviseerd subsidiebedrag 1e ronde 2021: €28.620
• Looptijd project: 

2021 2022 2023
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5. Iedereen doet mee  
(inclusie)

 

AMBITIES

• Zorgen dat iedereen maatschappelijk kan meedoen.
• Wegnemen van fysieke, mentale en financiële drempels voor 

inwoners.
• Inzetten op verbeteren van (digitale) toegankelijkheid.
• Versterken van de voorbeeldfunctie van de provincie (als 

organisatie).
• Als regenboogprovincie versterken we de inclusiviteit voor 

iedereen.

DRENTHE-BREDE PROJECTEN 

Versterken provinciale voorbeeldrol en  
toegankelijkheid7

• Uitvoering van de interne inclusieagenda en toegankelijkheid 
vergroten.

• Looptijd: 20212023
• Resterend budget beschikbaar voor de periode 20212023: 

€ 150.000

7 Voorheen benaming: Versterken provinciale voorbeeldrol

Ondertiteling regionale TV
• Ondersteunen aanschaf software voor ondertiteling regionale 

TV.
• Looptijd: 20212023
• Resterend budget beschikbaar voor de periode 20212023: 

€ 50.000

ALLIANTIEPROJECTEN 

Ouderenparticipatie in zorg en welzijn in Drenthe
CMO STAMM wil samen met Denktank 60+ Noord, de Alliantie 
Drentse Zorg voor Ouderen, welzijnsorganisatie SWW uit 
Hoogeveen, Huisartsenzorg Drenthe, Proscoop en de gemeenten 
Meppel, Assen en BorgerOdoorn een project starten om Drentse 
ouderenzorg met ouderen te maken door ouderen zelf inbreng 
in oplossingen te laten leveren voor te verwachten problemen 
rondom ouderenzorg. In dit project gaat het om trainen van 
veertig ouderen om goed te kunnen functioneren als ouderen
ambassadeur bij de beleidsvorming. Daardoor kunnen ouderen 
zoveel mogelijk zelf meedenken in oplossingen voor de te 
verwachten problemen. Het niet over maar met ouderen praten 
over het uit te zetten beleid zal ertoe leiden dat het beleid beter 
aansluit bij wat in de praktijk door ouderen als wenselijk en 
haalbaar wordt geacht. Het project voorziet ook in het opzetten 
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van een (digitale) databank van ouderen, om  ook in de 
toekomst  vraag en aanbod bij elkaar te kunnen brengen. Het 
project wordt deels gefinancierd door de aanvrager zelf en de 
samenwerkingspartners.

• Geadviseerd subsidiebedrag 1e ronde 2021: € 18.400
• Looptijd project: 

2021 2022 2023

Vervolgaanpak vrouwelijke statushouders en  
gezinsmigranten 
De gemeente MiddenDrenthe gaat samen met de gemeenten 
Hoogeveen en De Wolden 40 vrouwelijke statushouders trainen, 
coachen en intensief begeleiden om hun kansen op de arbeids
markt te vergroten. Het kan daarbij gaan om vrijwilligerswerk, 
een stage of betaald werk. Dit met het doel de integratie van 
deze vrouwen en van hun gezin te verbeteren waardoor zij 
kunnen participeren in de Nederlandse maatschappij. Bewust is 
gekozen voor de vrouwelijke statushouders. Via deze vrouwen 
wordt het hele gezin bereikt en kunnen deze vrouwen een 
rolmodel zijn voor hun kinderen. Ook hebben vrouwelijke status
houders ten opzichte van de mannelijke statushouders  die vaak 
langer in Nederland zijn en daardoor kansrijker op de arbeids
markt  een achtergestelde positie. Door culturele verschillen 

neemt deze achtergestelde positie verder toe. Het project wordt 
voor het merendeel gefinancierd door de gemeenten Midden
Drenthe, Hoogeveen en De Wolden. 

De Adviescommissie Sociale Agenda heeft positief over dit 
project geadviseerd op voorwaarde dat samen wordt gewerkt 
met de bestaande Taalhuizen en structurele inbedding van deze 
dienstverlening na afloop van het project is geborgd. 

• Geadviseerd subsidiebedrag 1e ronde 2021: € 80.000
• Looptijd project: 

 

2021 2022 2023
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6. Onderwijskwaliteit  
en gelijke kansen 

AMBITIES

• Goede kwaliteit onderwijsaanbod.
• Goede aansluiting tussen het onderwijsaanbod en de (steeds 

veranderende) arbeidsmarkt.
• Iedereen een startkwalificatie.
• Behoud van jongeren.
• Toename leerlingen in BO en VO.
• Clustering opleidingen.
• Goede bereikbaarheid.
• Signaleringsfunctie van de zorgbehoefte van het kind.

DRENTHE-BREDE PROJECTEN 

Kansen4Kinderen
• Uitrollen van het project Kansen4Kinderen over heel Drenthe.

• Looptijd: 20212023
• Resterend budget beschikbaar voor de periode 20212023: 

€ 390.000

ALLIANTIEPROJECTEN 

Geen projecten 1e uitvraag 2021.
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Financiën

DRENTHE-BREDE PROJECTEN

  Uitgaven werkplan 2020 Sociale Agenda Uitgaven 2020 Resterend budget 
2021-2023 

1 Leefbaarheid en bereikbaarheid
a Burgerparticipatie € 550.000 € 50.000 € 500.000

b Podium Platteland 2.0 € 110.000   € 110.000

2 Wonen
a Bewonersinitiatieven nieuwe woonvormen € 1.000.000 € 100.000 € 900.000

b Levensloop bestendig wonen € 200.000   € 200.000

3 Armoede en laaggeletterdheid
a Ervaringsdeskundigheid 

(1)
€ 250.000 € 250.000 € 0

b Onderzoek, voorlichting en monitoring € 150.000 € 20.000 € 130.000

4 Zorg en vitaliteit
a Netwerk en samenwerking € 50.000   € 50.000

b Onderzoek en kennisdeling € 50.000   € 50.000

5 Iedereen doet mee (inclusie)
a Versterken provinciale voorbeeldrol en toegankelijkheid € 150.000   € 150.000

b Ondertiteling regionale TV € 50.000   € 50.000

6 Onderwijskwaliteit en gelijke kansen
a Kansen4Kinderen € 500.000 € 110.000 € 390.000

  Totaal € 3.060.000 € 530.000 € 2.530.000

(1)  Het totale budget van €250.000,00 dat beschikbaar is voor het project ervaringsdeskundigheid is in 2020 beschikt. Reden dat het budget € 0,00 bedraagt.  
De uitvoering is in 2021.
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ALLIANTIEPROJECTEN

Uitgaven werkplan 2021 Sociale Agenda Uitgave 2021  Resterend 
budget 

 1e ronde  2e ronde  3e ronde 

1 Leefbaarheid en bereikbaarheid  € 1.000.000  € 920.305 

a Kwiekstee  € 79.695 

2 Wonen  € 250.000  € 250.000 

 €  

3 Armoede en laaggeletterdheid  € 900.000  € 884.000 

a Opzetten vrouwensupportgroep  € 16.000 

4 Zorg en vitaliteit  € 700.000  € 584.920 

a Scoren voor gezondheid  € 25.000 

b Voorbereiden op de laatste levensfase  € 61.460 

c Kennisplatform Integrale Ouderenzorg Drenthe  € 28.620 

5 Iedereen doet mee (inclusie)  € 900.000  € 801.600 

a Vervolgaanpak vrouwelijke statushouders gezins
migranten

 € 80.000 

b Ouderenparticipatie in zorg en welzijn in Drenthe  € 18.400 

6 Onderwijskwaliteit en gelijke kansen  € 100.000  € 100.000 

 €  

TOTAAL  € 3.850.000  € 309.175  € 3.540.825 
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Adviescommissie 
Sociale Agenda

 

In de Sociale Agenda is als processtap opgenomen dat aanvragen voor de zogeheten 
Alliantieprojecten worden getoetst door deskundigen die Gedeputeerde Staten adviseren 
voor wat betreft de toelating. Alliantieprojecten zijn projecten die een samenwerkings-
verband van uitvoerende partijen uit gaat voeren. De Adviescommissie Sociale Agenda 
toetst de ingekomen aanvragen aan de hand van de inhoudelijke wegingscriteria uit de 
Sociale Agenda en adviseert Gedeputeerde Staten hierover. 

De Adviescommissie is divers samengesteld en bestaat uit een 
mooie mix van ervaren en jonge mensen, mannen en vrouwen, 
ervaringsdeskundigen en/of professionals. Ook alle thema’s 
worden qua kennis en ervaring afgedekt. Deze ervaringsdeskun
digen hebben in hun dagelijks werk of in hun dagelijks leven 
zelf met armoede, laaggeletterdheid en sociale uitsluiting te 
maken (gehad). De reden hiervoor is dat deze deskundigen bij 
uitstek kunnen beoordelen of een project in de praktijk echt het 

verschil gaat maken. De Adviescommissie wordt voorgezeten 
door een voorzitter die zorgt voor het goed functioneren van de 
commissie en een goed gevoel heeft voor het samenbrengen van 
de diverse uitgangspunten binnen de Adviescommissie. Zowel 
de voorzitter als de leden van de Adviescommissie hebben geen 
relatie met de aanvragers van het project. De Adviescommissie 
wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris vanuit de 
provincie.
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De voorzitter is Willeke Hoiting | zorgprofessional 
en ervaringsdeskundige.

“Waarom moeilijk doen, als het samen kan.”

Wouter Bloemberg | in het dagelijkse leven 
manager bij Domesta

“Ik maak graag deel uit van de Adviescommissie 
omdat we de vraagstukken in het sociaal domein 
samen op moeten pakken en ik hoop dat de Sociale 
Agenda hier de komende jaren een grote bijdrage aan 
kan leveren.”

De leden van de Adviescommissie
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Cynthia Schenk | programmamanager Jeugd  
voor de provincie Groningen

“Iedereen telt mee!” Dat is het uitgangspunt van de 
sociale agenda. Iedereen ervaart zijn leefomgeving op 
zijn eigen manier, iedereen heeft andere behoeften en 
ziet andere mogelijkheden. Ik hoop dat er met deze 
sociale agenda projecten ontstaan die aansluiten op de 
behoeften van veel inwoners in onze provincie. 

Jason Li | adviseur zorgverkoop bij GGZ Drenthe  
(en ervaringsdeskundige)

“Vanuit de Adviescommissie Sociale Agenda wil ik 
graag met mijn persoonlijke ervaring en expertise een 
bijdrage leveren aan het verder bevorderen van het 
welzijn en de gezondheid van de inwoners van deze 
mooie provincie.”

Brenda Ooijer | ervaringsdeskundige  
(doet nu ook de opleiding ervaringsdeskundigheid  
bij de Tinten Academie)

“Vanuit ervaringen de krachten te bundelen om 
tot goeie adviezen te komen die ons samen zullen 

versterken en verbinden.”
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Marchien Brinksma | ervaringsdeskundige laag 
geletterdheid, taalambassadeur bij de Stichting ABC

“Denken in problemen kan altijd, ik denk in 
oplossingen.”

Egbert Kraal | ondernemer en bedenker van  
o.a. de Voorzieningenwijzer

“De Sociale Agenda gaat een impuls geven aan 
vernieuwende projecten die de Drentse samenleving 
sterker maken. Ik verheug me erop daaraan te 
mogen bijdragen.”

Josee Gehrke | voormalig raadsgriffier van de  
gemeente De Wolden (en ervaringsdeskundige)

“Als mantelzorger en mentor ben ik zeer gevoelig 
geworden voor sociale uitsluiting. Ik draag er graag 
aan bij om dit in Drenthe te verminderen!”
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Contactgegevens Sociale Agenda 

Voor vragen of meer informatie over het  
Concept werkplan 2021 van de Sociale Agenda  
kunt u mailen naar socialeagenda@drenthe.nl

Lianne Veening | zelfstandig adviseur voor 
nonprofit organisaties (en ervaringsdeskundige)

“Ik vind het belangrijk dat alle inwoners van 
Drenthe zich gezien en gewaardeerd voelen, voel me 
sterk betrokken op thema’s als armoede en sociale 
uitsluiting en draag daarom graag mijn steentje 
bij aan de ambities zoals beschreven in de Sociale 
Agenda van de provincie Drenthe.”

25





pro,uinciehtuis \flesterbrink r, Assen
postadres Postbus rzz, 94oo ec Assen

www'drenthe.nl
o59z - 16 55 55

pro'uincieprenthe

Aan:

het bestuur van de Vereniging Drentse Gemeenten
Postbus 20
7920 AA ZUIDWOLDE

,l,ltl,l,llt,,lhttttttt,tlt,,ll
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Behandeld door mevrouw J.L.C.M. Wolters-Potters (0592) 36 58 22

Onderwerp: Verzoek zienswijze Concept werkplan 2021 Sociale Agenda

Geacht bestuur,

Hierbij verzoeken wij u uw zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot het
concept werkplan 2021 Sociale Agenda. Deze treft u bijgevoegd aan. U wordt
verzocht uw eventuele zienswijze voor 15 februari 2021 kenbaar te maken.

Concept werkplan 2021 Sociale Agenda
Op 1 juli 2020 hebben Provinciale Staten de Sociale Agenda 2020-2023 vastgesteld.
Bij de vaststelling van de lnvesteringsagenda hebben Provinciale Staten de financiële
middelen voor de Sociale Agenda 2020-2023 vastgesteld.

Met de Sociale Agenda zetten de provincie, de Drentse gemeenten en maatschappe-
lijke partners zich de komende jaren in voor passende woningen, leefbare dorpen en

steden, verminderen van armoede, goed ondenrvijs, tegengaan van laaggeletterdheid
en gelijke kansen voor iedereen. De insteek van de provincie bij de realisatie van de
Sociale Agenda is dat zij als één van de deelnemers een bijdrage levert aan het geza-
menlijk resultaat. Uitgangspunt voor samenwerking is een gezamenlijke aanpak.

Het concept werkplan 2O21 biedt, naast inhoudelijke informatie over de projecten die
wij van plan zijn in 2021 te gaan uitvoeren of subsidiëren inzicht de beschikbare finan-
ciële ruimte voor de periode 2O21 tot en met 2023. Het werkplan sluit af met een korte
introductie van de leden van de Adviescommissie Sociale Agenda. Deze adviescom-
missie beoordeelt de projecten inhoudelijk en adviseert ons college daarover.

Projectaanvragen werkplan 2021 Sociale Agenda
Het concept werkplan biedt inzicht in de projecten die wij van plan zijn te laten uit-
voeren of te subsidiëren in 2021. Dit zijn de Drenthe-brede (tranche 1) projecten en de
alliantieprojecten (tranche 2) waarover de Adviescommissie Sociale Agenda (advies-
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commissie) positief heeft geadviseerd. Mocht u vragen hebben over deze projecten,

dan kunt u deze stellen via sociale agenda@drenthe.nl.
Deze alliantieprojecten zijn de opbrengst van de 1e uitvraagronde. Het is de bedoeling
omin2021 meerdere uitvraagrondes te organiseren. Dit betekent dat in de loop van
2021 hetwerkplan 2021 verder zal worden aangevuld met nieuwe projecten.

Proces werkplan 2021 Sociale Agenda
Met u is de bestuurlijke afspraak gemaakt dat u via een zienswijze een inhoudelijke
reactie op dit concept werkplan 2021 kunt geven. Dit concept werkplan 2021 wordt ge-

lijktijdig voor een zienswijze voorgelegd aan Provinciale Staten. Het voor een ziens-
wijze voorleggen van het concept werkplan 2021 Sociale Agenda past bij het uit-
gangspunt van een gezamenlijke aanpak en realisatie uit de Sociale Agenda.

Hierna zullen wij met inachtneming van eventuele zienswijzen en het inhoudelijk

advies van de adviescommissie het Werkplan 2021 Sociale Agenda definitief vast-

stellen en besluiten over de ingediende projectaanvragen

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter

Bijlage Concept werkplan 2021 Sociale Agenda
wa.coll.

Afschrift aan Provinciale Staten van Drenthe

secretaris
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