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Onderwerp: Uitvoering Motie'Frisse start na corona' (M2020-34)

Status: Ter informatie

G eachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de uitvoering van de Motie'Frisse start na corona'
(M2020-34). Op 11 november 2020 hebben uw Staten deze motie aangenomen
waarmee de vitaliteit en kwaliteit van leven en wonen in Drentse buurten, wijken
en dorpen een positieve stimulans moet krijgen. ln de komende maanden ont-
vangen verenigingen en stichtingen die afhankelijk zijn van vrijwilligersinzet
vanuit de provincie een extra steun in de rug. Vanuit de impulsgelden corona
wordt hiervoor een bedrag van € 675.000,-- voor heel Drenthe beschikbaar
gesteld. Voor de uitvoering van de motie vragen wij u om in te stemmen met een
separate begrotingswijziging hiervoor.

Samen met gemeenten
ln overleg met de Drentse gemeenten is ervoor gekozen om de middelen niet
alleen per gemeente te verdelen, maar ook aan de gemeenten zelf beschikbaar
te stellen. Gemeenten hebben aangegeven zelf graag een rol te willen spelen in
de uitvoering van deze motie, daarnaast staan gemeenten dichter op de samen-
leving en kennen de organisaties in hun eigen gemeente goed. Samen met de ge-

meenten ondersteunt de provincie Drentse vrijwilligersorganisaties, organisaties
die de leefbaarheid bevorderen en het sociale weefsel vormen in onze samen-
leving.

Per gemeente wordt een budget beschikbaar gesteld, dat door de desbetref-
fende gemeente aan organisaties kan worden verleend. Voor verlening geldt een

belangrijk criterium, namelijk dat de subsidie ten goede moet komen aan vrijwil-
ligersinitiatieven die sociaal-culturele activiteiten in Drenthe ontplooien. Met so-

ciaal-culturele activiteiten bedoelen wij alle activiteiten die die bijdragen aan de
vitaliteit en kwaliteit van leven en wonen in Drenthe. Het kan gaan om activi-tei-
ten die worden georganiseerd door bijvoorbeeld sportverenigingen, buurt- of
dorpshuizen, scoutinggroepen, gezelligheidsverenigingen en culturele organi-
saties.



2

Hiermee wordt een positieve impuls gegeven aan de leefbaarheid in onze pro-

vincie in een periode waarin een versoepeling van de COV|D-maatregelen mede
dankzij de ontwikkeling van het vaccin, hopelijk steeds dichterbij komt.
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Provinciaal portaal
Wij vinden het belangrijk dat organisaties op een laagdrempelige manier aan-
vragen in kunnen dienen, daarom richten wij een provinciaal portaal in. Via
p rovi nci e.d renthe. n I lf ri ssesta rt ku n nen orga n isaties op een si m pe le m an ier i nfor-
matie vinden over de regeling, het aanvraagformulier en de contactgegevens per

gemeente voor deze regeling.

Wij verwachten met deze subsidieregeling een positieve bijdrage te leveren aan

de vitaliteit en kwaliteit van leven en wonen in Drenthe. Het opvangen van struc-
turele tekorten bij organisaties is met deze regeling echter niet mogelijk. Hier-
voor hebben gemeenten vanuit het Rijk extra middelen ontvangen om voorzie-
ningen in dorpen, buurten en wijken in deze crisisperiode in de benen te houden,
in aanvulling op de generieke Rijksmaatregelen in deze coronacrisis. Daarnaast
zullen wij gemeenten actief informeren over bovenregionale organisaties, om
ervoor te zorgen dat ook deze organisaties voldoende in beeld blijven. Na goed-

keuring van de begrotingswijziging zullen wij in de eerste helft van februari de

regeling voor gemeenten openstellen. Een vereiste is dat gemeenten de subsidie
op korte termijn, maar uiterlijk voor het einde van dit jaar, beschikbaar stellen
aan organisaties.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris


