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Vragen over Dorpshuizen
(Stroe en Zwartebroek)

Op 8 maart 2022 heeft u schriftelijke vragen gesteld op grond van artikel 42 van het
Reglement van orde van de gemeenteraad over de dorpshuizen in het algemeen en met
name die in Stroe en Zwartebroek.
Deze vragen komen voort uit de vitaliteitsscans die alle zelfstandige dorpshuizen in de
gemeente hebben ondergaan eind 2021.
Graag beantwoorden wij uw vragen als volgt.
Vraag 1. Kunt u aangeven wanneer u op deze scan richting alle dorpshuizen kunt
terugkomen?
Antwoord: Wij hebben vanuit afdeling Vastgoed, n.a.v. de scans, de 4 zelfstandige
dorpshuizen al een aantal vragen gestuurd wat betreft het onderhoud. In deze mail
hebben wij ook aangegeven dat we op korte termijn een gezamenlijke bijeenkomst
willen houden om de scan te bespreken en de dorpshuizen het woord te kunnen laten
doen waar ze tegen aanlopen. Dit willen we zo mogelijk in april organiseren.
Vraag 2. Bent u bekend met het feit dat De Hofstee en De Belleman op korte termijn
groot onderhoud dienen te plegen?
Antwoord: Vanaf het begin van de Corona in maart 2020 hebben we overleg gehad
met de dorpshuisbesturen over hun situatie en hebben zij onder meer aangegeven dat
het problematisch voor hen is om te reserveren voor groot onderhoud. Uit de scans is
dit nogmaals naar voren gekomen en hierbij is gebleken dat niet te lang meer mee kan
worden gewacht met de aanpak van het groot onderhoud.
Het college heeft overigens de dorpshuizen ondersteund met bijdragen vanuit gelden
die beschikbaar zijn gesteld om de financiële gevolgen van corona te compenseren.
Wij blijven ook in gesprek met de besturen om een vinger aan de pols te houden.
Verschillende besturen hebben ook rechtstreeks steun vanuit het rijk ontvangen.

Vraag 3. Bent u bekend dat ondanks de inzet van vele vrijwilligers dit voor de
betreffende dorpshuizen financieel niet te dragen valt?
Antwoord: Ook dit is uit de scans gebleken dat dorpshuizen, ondanks de vele
vrijwilligers, te kampen hebben met tekorten om dit te kunnen dragen. Corona heeft
hier uiteraard ook aan bijgedragen. Zie hiervoor ook eerdere beantwoording bij vraag 2.
Vraag 4. Kunt u aangeven wat de plannen zijn en het toekomst perspectief is van de
dorpshuizen binnen onze gemeente?
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Antwoord: Zoals al eerder vermeld zullen wij op korte termijn met de dorpshuizen in
gesprek gaan om te kijken hoe wij de dorpshuizen kunnen helpen en waar mogelijk
ondersteunen. Het uitvoeren van de scans hebben wij juist ook gedaan om inzicht de
krijgen in het toekomstperspectief en van daaruit te kijken naar hoe we dat vorm
kunnen gaan geven en welke rol wij daar als gemeente in kunnen spelen.
Vraag 5. Kunt u aangeven op welke manier de dorpshuizen bijgestaan kunnen worden
zodat groot onderhoud gepleegd kan worden?
Antwoord: Op basis van het huidige dorpshuizen accommodatiebeleid kunnen wij van
geval tot geval beoordelen of sprake is van extra onderhoudskosten ten laste van de
dorpshuisverenigingen/stichting. Deze kosten moeten dan verband houden met de
functies bewegingsonderwijs (dorpshuis De Hofstee),
peuterspeelzaalwerk/kinderopvang, jongerenwerk, ouderen en/of gehandicapten.
Hiervoor kunnen de dorpshuisverenigingen/stichting een aanvraag doen bij de
gemeente, waarbij wordt afgewogen of hiervoor een beleidstoevoeging in de
gemeentebegroting zal worden opgenomen. Tot op heden heeft alleen het bestuur van
dorpshuis De Hofstee hier gebruik van gemaakt.
Vraag 6. Kunt u aangeven hoe de dorpshuizen een verduurzamingsslag kunnen maken
en het voor hen ook betaalbaar is?
Antwoord: De dorpshuisbesturen kunnen desgewenst gebruik maken van de
gemeentelijke subsidieregeling Duurzaamheid Sport en Cultuur. Ook kan een beroep
worden gedaan op de provinciale regeling Leefbaarheid Aanpassingen
Gemeenschapsvoorziening. Ook kunnen wij vanuit de ambtelijke organisatie de
dorpshuisbesturen hierin adviseren en bijstaan.
Vraag 7. Bent u het met ons eens dat een dorpshuis een essentieel onderdeel is voor
een dorp en er mede voor zorgt dat een dorp leefbaar blijft?
Antwoord: Hier zijn wij ons zeker van bewust. Dat is ook één van de redenen waarom
wij als gemeente het initiatief hebben genomen voor het uitvoeren van de scans zodat
het ons inzicht verschaft hoe de dorpshuizen er voor staan. De besturen hebben volop
medewerking gegeven aan de opzet van de scans, en terugkoppeling laat zien dat zij
dit als waardevol hebben ervaren.
Ook op sociaal gebied is er een hoop terrein te winnen voor de dorpshuizen. Daarom
zullen op de gezamenlijke avond zowel beleidsmedewerkers vanuit Vastgoed als
vanuit Sociaal Domein aanwezig zijn om dit te bespreken.

Vraag 8. Bent u het met ons eens dat de gemeente en iedereen die daar een rol bij kan
spelen, het uitgangspunt zou moeten hebben om alle dorpshuizen binnen onze
gemeente leefbaar en open te houden ook naar de toekomst toe?
Antwoord: Daar zijn wij het mee eens. Een dorpshuis kan in onze ogen een hele
belangrijke rol spelen binnen de samenleving in de betreffende dorpskernen en daarbij
is het belangrijk om ze leefbaar en open te houden.
Vraag 9. Bent u het met ons eens dat een dorpshuis zorgt voor sociale cohesie,
saamhorigheid en onderlinge verbinding?
Antwoord: Dit moeten wat ons betreft de uitgangspunten zijn van een dorpshuis.
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