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Motie Frisse start na corona

Geachte leden van de raad,
Op 11november 2020 is de motie 'Frisse Start na corona' door de provincie aangenomen (zie bijlage 1).
Hiermee komen middelen beschikbaar voor buurt- en dorpshuizen en organisaties waarbij de inzet van
vrijwilligers een grote rol speelt. Als gevolg van corona dreigen deze partijen in financiële problemen te
komen. Het is van belang dat dorpen, kernen en wijken in het post corona tijdperk een doorstart kunnen
maken en dat sociaal-culturele activiteiten weer opgepakt moeten kunnen worden zonder financiële
zorgen of gebrek aan vrijwilligers. Er is een budget per gemeente beschikbaar. Gemeenten hebben een rol
in de verdeling ervan en kunnen dit naar eigen inzicht nader uitwerken. Wij informeren u hier graag over
middels deze brief.
Nadere regeling

Op dit moment is er nog geen volledig beeld van de financiële impact bij de organisaties als gevolg van
corona. Mede doordat de coronamaatregelen voortduren en de betreffende organisaties de jaarrekening
2020 nog aan het opstellen zijn. Er wordt een nadere regeling uitgewerkt door een interne werkgroep.
Hierbij wordt een afwegingskader opgesteld aan de hand waarvan de aanvragen worden getoetst. Te
denken valt aan voorliggende corona compensatieregelingen vanuit het Rijk.
De aanvragen die in het kader van de motie binnen komen, worden gedekt uit de middelen die we van de
provincie ontvangen. Mocht dit niet toereikend zijn, dan vullen we dat aan met de middelen uit de
coronareserve. Ter overbrugging wordt er noodsteun verleend in de vorm van een
overbruggingsfinanciering.
Noodsteun

verlenen

Er liggen al een aantal aanvragen van partijen die een beroep doen op noodsteun. Deze partijen staat
vaak het water al aan de lippen. We willen voorkomen dat partijen langer op een besluit moeten wachten
in verband met de besluitvorming via het college. Daarom is er voor gekozen om de teamleiders sociaal
domein te mandateren voor de beoordeling van de huidige aanvragen t.b.v. noodsteun.
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Voor de beoordeling van de aanvragen vindt afstemming plaats met de inhoudelijk betrokken
ambtenaren en de adviseur bedrijfsvoering.
Wij hopen u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd en zullen u nader informeren over de
uitwerking van de financiële regeling.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de g~eentesecretaris,

\Vo

de burgemeester,

Heeft u een afspraak met ons op het gemeentehuis of op een andere locatie? Wij houden o~an
RIVM-maatregelen en denken aan uw gezondheid. Wij vragen u om hetzelfde te doen.
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