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Geachte mevrouw Pluijmers,

Op 10 juni 2020 heeft u op grond van artikel 42 van de organisatieverordening van de 
raad, schriftelijke vragen gesteld over de financiële positie van de dorpshuizen in de 
gemeente Barneveld.

Graag beantwoorden wij uw vragen als volgt.

Vraag 1. Hoe kijkt het college naar de (financiële) positie van dorpshuizen in deze          
coronatijd? 

Antwoord. Wij vinden het van belang om een goed beeld te verkrijgen van de financiële 
situatie van de dorpshuizen. Het is evident dat ook dorpshuizen hard zijn/worden 
getroffen door de coronamaatregelen.

Vraag 2. Is er naast het contact met de Belleman, ook actief contact met andere        
dorpshuizen? Zo ja, kunt u aangeven wat globaal de stand van zaken is omtrent de     
inhoud van de gesprekken? Zo nee, is het wellicht een goed idee deze contacten snel 
op te starten?  Op deze manier krijgt het college een comple(e)t(er) beeld van de situatie 
van de dorpshuizen.

Antwoord. Ja, wij hebben onlangs een overleg gehad met het bestuur van de Vereniging 
Dorpshuis De Hofstee. Op 29 juni a.s. hebben wij overleg met het bestuur van de          
Vereniging Dorpshuis Terbroek. Verder hebben wij contacten gelegd met de besturen 
van het Kulturhus De Essenbucht en Glindster (Rudolphstichting).

 
Vraag 3. Over de TOGS-regeling lezen wij m.b.t. buurt- en dorpshuizen: 
"Veel gemeenten hebben gewacht met het ontwerpen van eigen regelingen voor               
financiële compensatie totdat bekend was of deze rijksregeling toegankelijk werd. Dat           
betekent niet dat hiermee de rol van gemeenten niet meer noodzakelijk is. Tekorten zijn 
vaak een stuk hoger dan deze regeling" 
Bent u hiermee bekend? 

Antwoord. Ja, wij zijn hiermee bekend. Door middel van een brief hebben wij op 7 april 
jl. de besturen van de dorpshuizen gewezen op de mogelijkheden van de financiële 
steunregelingen, te weten:
 Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)
 Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)
 Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO).



Blad 2 

Uit de contacten die wij tot nu toe hebben gehad met bestuurders van de dorpshuizen, 
is het ons duidelijk geworden, dat zij vanaf maart jl. aanzienlijk interen op hun reserves 
en dat dit nog steeds het geval is.

Vraag 4. Uiteraard is het belangrijk om een goed, compleet beeld te krijgen van de             
financiële situatie van instellingen/organisaties, inclusief een basaal gezonde                    
bedrijfsvoering, alvorens eventueel over te gaan tot het innemen van een positief       
standpunt over de toekenning van (tijdelijke) financiële steun. 
Echter, is het college het met Lokaal Belang eens dat het belang van dorpshuizen, met 
hun belangrijke sociale-culturele functie zodanig belangrijk is, dat tijdelijke financiële 
steun in relatie tot de coronacrisis, heel belangrijk en dus wenselijk is? 

Antwoord. Wij vinden het van belang om een goed beeld te verkrijgen van de financiële 
situatie van de verschillende dorpshuizen. De dorpshuisbesturen leveren vanaf maart jl. 
aanzienlijk in op hun reserves en dit is ondanks de versoepelingen nog steeds het geval.  
Wij zijn het met u eens dat de dorpshuizen een belangrijke bijdrage leveren aan het 
sociaal-culturele klimaat, de leefbaarheid en de sociale cohesie van de inwoners van de 
dorpen. 

Vraag 5. Bent u bereid tot een positieve grondhouding ten aanzien van tijdelijke 
financiële steun voor dorpshuizen? 

Antwoord. Ja, wij zijn hiertoe bereid. 

Vraag 6. Is het college bereid om in aanloop naar de bespreking van de 2e corona-
monitor in de commissie bestuur op 30 juni expliciet stil te staan bij de situatie rondom 
de dorpshuizen en/of hierover een passage in de coronamonitor op te nemen? 

Antwoord. Ja, wij zullen hierbij expliciet een passage wijden aan de dorpshuizen. In dit 
verband geven wij u mee, dat wij recentelijk hebben besloten een totaalbedrag van 
€ 40.000 beschikbaar te stellen voor acute noodhulp aan de vier zelfstandig 
functionerende dorpshuizen in de gemeente Barneveld. Dit bedrag wordt beschikbaar 
gesteld uit de provinciale ondersteuningsmaatregelen voor gemeenten bij de COVID 19 
crisis.

Vraag 7. Is het college bereid deze vragen uiterlijk 26 juni a.s. te beantwoorden zodat 
onze fractie, maar ook de hele raad, zich goed kan voorbereiden op de bespreking van 
de 2e coronamonitor en eventuele vervolgstappen?

Antwoord. Ja, hiertoe zijn wij bereid.  

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

H.F.B. van Steden dr. J.W.A. van Dijk
secretaris burgemeester


