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Aan:
de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 8 december 2020

Ons kenmerk 50/5.3/2020002503

Behandeld door de heer D. Schomaker (0592) 3651 49

Onderwerp: Subsidiëri ng SportDrenthe
Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen

G eachte voorzitter/leden,

Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieveror-
dening Drenthe, stellen wij uw Staten in de gelegenheid eventuele wensen of be-

denkingen met betrekking tot ons voornemen om € 195.000,-- subsidie te ver-
lenen aan SportDrenthe uiterlijk in de eerstvolgende vergadering van uw Staten-
commissie of Staten aan ons kenbaar te maken ('voorhangprocedure').

SportDrenthe heeft subsidie aangevraagd ten behoeve van de uitvoering van
projecten in het kader van Kennis Centrum Evenementen, Kennis Centrum
Meedoen, Kennis Centrum Sportclub Drenthe, Kennis Centrum Sportinfra-
structuur, Het Sportgala Drenthe en het UCI Bike Region Label.

Net als in 2020 (kenmerk 5015.612019002712) zijn de activiteiten gericht op stimu-
lering van sportdeelname voor iedereen, ook wel breedtesport genoemd. Daarbij
is er bijzondere aandacht voor doelgroepen waarvoor sportdeelname en/of maat-
schappelijke participatie niet vanzelfsprekend zijn, zoals bijvoorbeeld mensen
met een beperking. Het activiteitenplan bestaat in 2021 uit de volgende onder-
delen:
o met de subsidiebijdrage van € 35.000,-- worden de kenniscentra "Sportclub

Drenthe" en "Sportinfrastructuur" gefaciliteerd als vervolg op het integraal
plan sportregio Drenthe,

o met de subsidiebijdrage van € 35.000,-- wordt uitvoering gegeven aan de acti-
viteiten van het Kennis Centrum Evenementen, ten behoeve van een kwali-
tatief en gevarieerd veelal dankzij vrijwilligers georganiseerd sportevene-
mentenaanbod,
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a met de subsidiebijdrage van € 40.000,-- wordt uitvoering gegeven aan de acti-
viteiten van het Kennis Centrum Meedoen/Aangepast Sporten, ten behoeve
van een zo passend mogelijk aanbod voor iedereen voor wie sporten niet
vanzelfsprekend is,

met de subsidiebijdrage van € 15.000,-- wordt uitvoering gegeven aan de acti-
viteiten met betrekking tot het Sport(talenten)Gala, waarmee aandacht
wordt gegeven aan prestaties van Drentse Sporters als waardering voor de

sporter en de georganiseerde sport, vanwege corona dit jaar in aangepast
vorm,

met de subsidiebijdrage van € 35.000,-- wordt uitvoering gegeven aan de acti-
viteiten in het kadervan het "UCl Bike Region Label" en "hetWielerplatform
Drenthe", in het kader van Drenthe dé fietsprovincie.
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Ten slotte wordt met een subsidiebijdrage van € 35.000,-- het tv,programma
"Drenthe Beweegt Door" mogelijk gemaakt. Dit programma wordt dagelijks uit-
gezonden bij RTV Drenthe ter vervanging van de beweegactiviteiten die uitvallen
vanwege corona en bijbehorende maatregelen.

Deze activiteiten zijn aanvullend aan de activiteiten met betrekking tot Drenthe
Beweegt en Drenthe Gezond waarvoor SportDrenthe reeds een boekjaarsubsidie
ontvangt. De totale subsidie die SportDrenthe in 2021 ontvangt komt hiermee op
€ 383.731,--.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

md/coll


