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Barneveld

Nr. 1078793

Collegevoorstel

Onderwerp:
voorstel beschikbaar stellen bijdrage in onderhoud van dorpshuis De Hofstee Stroe.

Gevraagde beslissing:
1.
2.

Een krediet van € 19.000 beschikbaar te stellen voor onderhoud en renovatie van dorpshuis De Hofstee;
De bijlagen op grond van artikel 10, tweede lid sub b en g van de Wet Openbaarheid Bestuur (wob) aanmerken
als niet-openbaar.

Raad

Datum

31 juli 2018

Steller: J- Jansen

I^Ter kennisname naar de raad
Nummer beleidsproduct: 336

Afd:

SOC-OSB

Aantal bijlagen

3

D o p overzicht Bestaand beleid (website)
Afd.hoofd:
Openbaarheid
Besluit (voorblad) openbaar:
Groentje openbaar;
Bijlagen openbaar:

© Ja
© Ja
O Ja

Akkoord

Portefeuillehouder

D. Dorrestijn

O Nee, zie beslispunt:
O Nee, zie beslispunt:
© Nee, vermelden op bijlage
Bespreken

Aantekeningen

Secretaris
Burgemeester
Wethouder
A. de Kruijf
Wethouder
P.J.T. van Daalen
Wethouder
A.H. van de Burgwal
Wethouder
D. J. Dorrestijn-Taal

/

Beslissing burgemeester en vethouders :
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2018

Nummer op besluitenlijst:

^1^02.
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1. Inleiding
Het bestuur van de Vereniging Dorpshuis de Hofstee heeft de gemeente vorig jaar een bijdrage in de kosten
van onderhoud gevraagd gymzaal/grote zaal de Deel in het dorpshuis.
De gemeente heeft een wettelijke taak om het bewegingsonderwijs te faciliteren. Zaal de Deel wordt naast
de verenigings- en zakelijke activiteiten, twee dagen per week beschikbaar wordt gesteld voor het
bewegingsonderwijs van basisschool De Bron in Stroe.
In het bestaande gemeentelijke dorpshuizenbeleid, is de mogelijkheid opgenomen om dorpshuisbesturen te
ondersteunen in het onderhoud van hun dorpshuizen. In de dorpshuizen zijn voorzieningen specifiek voor het
bewegingsonderwijs, peuterspeelzaalwerk/kinderopvang, jongerenwerk, ouderen en/of gehandicapten
aanwezig. In de begroting 2018 (beleidstoevoegingen) is voor aanpassingen van de verlichting en renovatie
van de houten vloer hiervoor bedrag van € 19.000 opgenomen.
Het bestuur van dorpshuis de Hofstee heeft onlangs facturen gestuurd voor het aanbrengen van
Ledverlichting en de vereiste aanpassingen in de gymzaal/grote zaal en kleedruimten in het dorpshuis.
Daarnaast heeft men een aanbetaling gedaan op de renovatie van de vloer van de gymzaal in november
a.s. Het totaal gedeclareerde bedrag van € 7.516,14 kan betaalbaar worden gesteld. Na de renovatie van de
vloer in november 2018 kan het restant van de gemeentelijke bijdrage (tot maximaal € 19.000) betaalbaar
worden gesteld.

2. B e o o g d effect
a) Meetbaar effect
De Vereniging Dorpshuis De Hofstee beoogt om het noodzakelijk onderhoud investeringen uit te voeren
in het dorpshuis. De investeringen moeten op basis van het gemeentelijke beleid, functionele
aanpassingen in het dorpshuis betreffen.

b) Maatschappelijk effect
Door uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden worden de voorzieningen in het dorpshuis voor de
komende jaren op een adequaat niveau gehouden.

3. Argumenten
1. in het gemeentelijke dorpshuizenbeleid is de mogelijkheid opgenomen om een beroep te doen op de
gemeente voor noodzakelijk onderhoud en investeringen.
Het bestuur van dorpshuis De Hofstee Dorpshuis heeft een beroep gedaan op de gemeente voor een
bijdrage in extra onderhoudskosten die specifiek verband houden met de voorzieningen voor het
bewegingsonden/vijs. Het bestuur is de afgelopen jaren geconfronteerd met forse onderhoudskosten van hun
gebouw. Op basis van dit beleid is het verlenen van een gemeentelijke bijdrage in de onderhoudskosten
aanvaardbaar.

4. Kanttekeningen
Geen.

5. Financiën
Voorgesteld wordt om een krediet van € 19.000 beschikbaar te stellen conform de opgenomen
beleidstoevoeging in de begroting 2018. Hiervan kan een bedrag van € 7.516,15 betaalbaar worden gesteld
ten laste van dit krediet ter grootte van de ingediende nota's. Het restant ad. € 11.483,85 voor de renovatie
van de vloer in de gymzaal zal in november 2018 betaalbaar worden gesteld
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6. Uitvoering
Planning:
N.v.t.

Communicatie:
Via de afdeling Sociaal Domein met het bestuur van Dorpshuis De Hofstee.

Evaluatie/controle
N.v.t.

7. Bijlagen
Facturen t.b.v. het bestuur van dorpshuis De Hofstee.

