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Geacht college, raadsleden en betrokken ambtenaren,
Er is € 17 miljoen steun vanuit het Rijk beschikbaar gekomen om gemeenten te
compenseren voor extra uitgaven aan buurt- en dorpshuizen i.v.m. coronaschade. Dit
bedrag zal worden toegevoegd aan de algemene uitkering van het gemeentefonds. Uit de
rekenhulp die de VNG beschikbaar heeft gesteld, terug te vinden op de website van
Dorphuizen.nl, maken wij op dat de gemeente Het Hogeland € 36.720,76 toegekend heeft
gekregen voor dit doel. Zie ook dit persbericht van de VNG.
Dit resultaat is bereikt na intensieve onderhandelingen door de LVKK, LSA bewoners en de
VNG waarbij schade-inventarisaties zoals die onder meer door Groninger Dorpen zijn
gemaakt, een grote rol hebben gespeeld. Wij roepen u op om het aan u toegekende bedrag
ook daadwerkelijk aan buurt- en dorpshuizen te besteden ter compensatie van de schade
die zij als gevolg van corona hebben geleden. U kunt deze extra middelen inzetten voor
onder meer het kwijtschelden van huur en/of gemeentelijke belastingen en het
compenseren van tegenvallende inkomsten uit bijvoorbeeld horeca en zaalverhuur.
En dat is hard nodig! Lang niet alle buurt- en dorpshuizen hebben gebruik kunnen maken
van landelijke schaderegelingen zoals de TOGS. Nieuwe coronamaatregelen beperken nog
verder de capaciteit van de buurt- en dorpshuizen terwijl vaste lasten gewoon doorlopen.
Grote activiteiten die in andere jaren een buffer opleveren, zijn nu afwezig. Er wordt zwaar
ingeteerd op reserves die eigenlijk bestemd waren voor andere zaken zoals onderhoud.
Tweede coronaclaim?
De werkelijke schade die buurt- en dorpshuizen lijden, ligt hoger dan het bedrag dat
gemeenten nu vanuit het Rijk beschikbaar krijgen. We pleiten er daarom verder voor dat u,
samen met de (samenwerkingsverbanden van) buurt- en dorpshuizen, de schade
inventariseert en deze afzet tegen de aan de gemeente bekendgemaakte hoogte en
verdeling van de compensatie vanuit het Rijk. Des te meer gemeenten en instellingen laten
horen dat het rijksgeld ontoereikend is, des te sterker kunnen wij gezamenlijk met onder
meer de VNG een tweede coronaclaim tot het Rijk richten.

Tot slot
Bijna altijd zijn het de vrijwilligers die de zorg voor een goed beheer van het buurt- of
dorpshuis op zich genomen hebben. Voor de vrijwilligers is het anno 2020 een steeds
grotere uitdaging hun accommodatie draaiend te houden. Het leefpatroon van inwoners is
aan het veranderen, waardoor ook het traditionele verenigingsleven zich aan het
herorganiseren is. Daarnaast komen er steeds meer nieuwe bewonersinitiatieven die allen
een ontmoetingsplek zoeken. De vraag van de gebruiker verandert. Dit vraagt creativiteit,
energie, lef en doorzettingsvermogen én goede samenwerking, ook na de coronacrisis.
Daarom hopen we dat de gemeente de buurt- en dorpshuizen wil helpen deze crisis door te
komen, zodat zij kunnen werken aan een gezonde toekomst als centrale ontmoetingsplek
en hun belangrijke functie voor de leefbaarheid kunnen blijven vervullen.
Namens onze leden, ruim 160 dorpsverenigingen en 110 buurt- en dorpshuizen, alvast
hartelijk dank voor uw medewerking.
Mocht u nog vragen hebben dan horen wij dat graag.
Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur,

Pieter Knol
Adviseur

