Collegevoorstel

Onderwerp

Ondersteuning buurt- en dorpshuizen in coronatijd

Zaaknummer

96715-2021

B&W vergadering

18 januari 2022

Integrale advisering

Henny Huis in 't Veld, Chris ten Have, Herald Immink

Portefeuillehouder

Dhr. W.J.M. (Wout) Wagenmans
Mevr. G.H. (Gerria) Toeter

Voor informatie

Truus Klein Wolterink

Bestuurssamenvatting
De coronacrisis heeft nog steeds impact op de buurt- en dorpshuizen. De Rijksoverheid heeft net als in 2020 ook in 2021
middelen beschikbaar gesteld voor de buurt- en dorpshuizen om tegenvallende inkomsten uit bijvoorbeeld horeca en
zaalverhuur te compenseren. Er is goed contact tussen de verschillende accommodaties in de dorpen en de gemeente.
De besturen van de stichtingen die deze accommodaties besturen en beheren hebben waar mogelijk gebruik gemaakt
van de landelijke en provinciale steunmaatregelen die beschikbaar zijn. Dat neemt niet weg dat 2021 opnieuw een lastig
jaar is geweest voor de besturen van deze accommodaties. Het voorstel is dan ook om de beschikbare Rijksmiddelen te
verdelen onder deze besturen. Het gaat om een beperkte bijdrage, maar het is toch een financieel steuntje in de rug. De
stichtingen voldoen aan de door de Rijksoverheid gestelde voorwaarden. Het totaal beschikbare bedrag is € 15.000,--, dat
betekent dat ieder bestuur een bedrag van € 1875,-- krijgt.

Beslispunten
1. In te stemmen met de financiële ondersteuning van Elckerlyc in Luttenberg, De Schalm in Mariënheem, De Belte in
Nieuw Heeten, Kulturhus Trefpunt in Heeten, Dorphuus in Heino, Trefpunt in Laag Zuthem, Huuskamer in Broekland en
het Dorpshuis in Lierderholthuis met een bedrag van € 1875,-- per bestuur.
2. De financiële ondersteuning van de onder 1 genoemde accommodaties te dekken uit de toegekende
Rijkscompensatiemiddelen voor de buurt- en dorpshuizen.

Besluit
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Inleiding
De door de Rijksoverheid ingestelde maatregelen om het coronavirus in te dammen hebben ook in 2021 in onze
gemeente gevolgen voor de buurt- en dorpshuizen. Er is regelmatig contact vanuit de gemeente om te monitoren wat de
stand van zaken is met betrekking tot de vrijwilligers en de financiële situatie. De afgelopen periode heeft heel veel inzet
van de vrijwillige besturen gevraagd. Zij hebben opnieuw gebruik gemaakt van de regelingen die door de Rijksoverheid
en de Provincie zijn ingesteld. Dit vraagt veel tijd en energie. 2021 was opnieuw een jaar met steeds veranderende regels
hetgeen ook veel inzet van de besturen en de vrijwilligers vraagt, waarbij geplande activiteiten die inkomsten opleveren
geen doorgang konden vinden. Het voorstel is om net als in 2020 de Rijkscompensatiemiddelen, die bedoeld zijn om de
buurt- en dorpshuizen te ondersteunen, te verdelen onder de eerder genoemde accommodaties.

Beoogd effect
Door in te stemmen met de ondersteuning van de buurt- en dorpshuizen krijgen deze vrijwilligersorganisaties een steun
in de rug om door de coronacrisis heen te komen

Argumenten
1.1 Door de ondersteuning van de buurt- en dorpshuizen worden zij geholpen om door de corona crisis te komen.
Voor het al dan niet toekennen van ondersteuningsbedragen is een afweging gemaakt op basis van het Koersdocument:
Koers bepalen in coronatijd.
Eén van de ambities genoemd in het koersdocument is van toepassing op de buurt- en dorpshuizen:
“het verenigingsleven (sport, cultuur) en dorpshuizen/mfa’s vormen het cement van het noaberschap. We
investeren in de structuren en voorzieningen die dragers vormen van onze samenleving, zodat wij ze niet alleen
in stand houden, maar ook toekomstbestendig maken”.
De genoemde vrijwilligersorganisaties hebben allemaal, in meer of mindere mate, een buffer waar zij op terug konden
vallen en niet acuut in de financiële problemen komen. Deze periode vraagt veel creativiteit, tijd en energie van de
besturen. Zij krijgen deze bijdrage voor het in stand kunnen houden en onderhouden van de accommodatie op de lange
termijn.

1.2 De genoemde organisaties voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld in de beoordelingstabel toekenning
steunmaatregelen, met uitzondering van het in het geding zijn van het voortbestaan van de organisaties.
Alle organisaties kunnen de gestelde hulpvragen met “ja” beantwoorden, met uitzondering van de vraag of er acuut
gevaar is voor het voortbestaan, dat is er op dit moment niet. Het is nog niet duidelijk wat de corona periode uiteindelijk
daadwerkelijk zal betekenen voor de toekomst.

2.1 De gemeente heeft van het Rijk voor 2021 € 15.000,-- ontvangen. Daaruit kan de compensatie voor de buurt- en
dorpshuizen betaald worden. Het bedrag wordt gelijkelijk verdeeld over de buurt- en dorpshuizen. Dat betekent dat de
eerder genoemde accommodaties ieder een bedrag van € 1875,-- krijgen.

Duurzaamheid
Het voorgenomen besluit heeft gevolgen en effecten op de navolgende duurzaamheidsindicator.
Gezondheid en leefbaarheid
Het voorzieningenniveau draagt bij aan de leefbaarheid in de dorpen van de gemeente. De dorps- en buurthuizen
leveren een belangrijke bijdrage aan ontmoeting en sociale cohesie, zowel door hun gebouwen waarmee zijn onderdak
bieden aan veel verschillende verenigingen en organisaties als ook door hun activiteiten

Kanttekeningen
Er is op dit moment nog geen zicht op hoe de genoemde organisaties er aan het eind van 2021 voorstaan.
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Financiën
Met de vaststelling van het koersdocument heeft de gemeenteraad besloten dat voor ondersteuningsverzoeken in de
eerste plaats een beroep moet worden gedaan op de Rijkscompensatiegelden die voor de betreffende sector beschikbaar
zijn. De voorgestelde bijdrage voor de buurt- en dorpshuizen /mfa’s vallen binnen de Rijkscompensatiegelden van €
15.000,-- voor buurt- en dorpshuizen en worden ten laste gebracht van het budget 2021.

Vervolg
Na instemming met het voorstel worden de genoemde organisaties geïnformeerd en de beschikbaar gestelde middelen
betaalbaar gesteld

Communicatie
Na instemming worden de verschillende organisaties hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld.

Bijlagen
-
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