Verslag online bijeenkomst | 20 januari 2021
Online gesprek tussen 19.30 –20.25 uur
Voorzitter Nico Bijman, gespreksleiding
Deelnemers namens buurt-en dorpshuizen (17); dorpsraden (1); gemeenten (1); bestuur Dorpswerk
(4); adviseurs/ondersteuning Dorpswerk (4).

Adviseur dorpshuizen Martijn Mewe is bereikbaar via
mob. 06 - 5021 5282
E-mail: adviseur@dorpswerknh.nl
Alle verslagen online bijeenkomsten gerelateerd aan corona, kijk op

https://www.dorpswerknh.nl/Corona
Agenda
1. Openingswoord, actualiteiten, laatste nieuws
2. Terugblikken
3. Impact nieuwe maatregelen
4. Steunmaatregelen
5. Vragen
Ad 1. 19.32 uur opening door Nico. Vorige bijeenkomst was op 27 oktober. Toen hoopten we nog op
verbetering, versoepeling, verlichting. Het tegenovergestelde is nu aan de orde. Strenge lockdown,
buurt- en dorpshuizen dicht sinds 14 december. Nieuwste schrikbeeld in beraad door kabinet, een
avondklok. Het is een moeilijke tijd, 1) voor besturen dorpshuizen en 2) voor alle mensen, dorps- en
buurtbewoners, gebruikers van het dorpshuis. We moeten het ermee doen.
Adviseurs. Corry Leijen zwaait af met ingang van 2021. Opvolger voor de functie Adviseur
DORPSHUIZEN is Martijn Mewe. Hij is al begonnen en hier aanwezig. Martijn stelt zich voor. Zie
Kennismaken met….
Affiniteit, kennis en ervaring van Martijn ligt bij versterken van gemeenschappen, het SAMEN doen.
“Meedenken en adviseren hoe Dorpshuis in de lucht houden, dat ligt mij wel.” Bereikbaar via e-mail,
adviseur@dorpswerknh.nl . Nico wenst Martijn veel succes. Op naar een prettige samenwerking.

2. Wie wil met ons delen, hoe het nu gaat met uw buurt-/dorpshuis?
Frans van Houtert, penn.meester DH Wapen van Landsmeer: bij ons gaat het niet geweldig. Wij
staan volledig stil. Proberen geld te krijgen van gemeente Landsmeer, dat gaat nog niet van een leien
dakje. Geluk dat de bibliotheek in ons DH zit, = > nog iets van regelmatige inkomsten.

Jos Kuster, buurtcentrum De Lorzie Wormerveer. Weinig bezoekers, zeg maar:nul.
De Lorzie is aangehaakt bij activiteit voor oudere inwoners van Zaanstad: ‘Zaan, zien, horen’.
Samenwerking van o.a. de KBO, Zaan-tv en -radio. Met elkaar verzorgen we extra uitzendingen rond
een thema. Huiselijk geweld, financiële afpersing, maar ook lichtere kost: vogels in de tuin in
Zaanstad. Vallen (technieken) en weer opstaan. Ik was hier eerst ambivalent over, maar uit
onderzoek blijkt, die lokale tv, leeftijd 65-plus…. Daar kijkt 80 procent naar. Wij blijven meedoen.
Gerda Steenbergen, De Kwaker Westzaan. Het is een saaie, deprimerende tijd. Unieke actie: 9
januari hadden wij een alternatieve snertdag, normaal eten we eind v/h jaar met elkaar snert in het
dorpshuis. Nu: 15 vrijwilligers zijn gaan koken en hebben de snert naar de mensen toe gebracht!
Snert, roggebrood, spek. Gebracht naar ouderen, alleenwonenden. Werd enorm gewaardeerd!
Jaap de Knegt, buurthuizen in Zaanstad (ondersteuner). Het is stil. Zoals verteld door Jos/De Lorzie,
in Zaanstad kwamen activiteiten voor kwetsbaren / ouderen op gang. In 4 à 5 buurthuizen, overdag.
Avondklok zal hier niet veel verandering in brengen.
Marjolein Leegwater, Dorpshuis Zuidermeer. Voorzitter. De jaarlijkse top 2000 quiz in een
alternatief jasje: via een eigen Zuidermeers radiostation een uitzending gemaakt. Vooraf
borrelpakketten verpakt, via de app oproepen voor meedoen. Ook tijdens de uitzending:
antwoorden insturen via de dorps-appgroep. Was een succes. Op kerstavond is ook nog het
kerstverhaal voorgelezen via de radio, voor kinderen.
Jan Warbout van dorpshuis Vogelenzang. Uiteraard is ook ons DH gesloten. Wel mijlpaal bereikt
intussen. Ons DH word gastlocatie drie dagen in de week voor een groep van 15 à 20 kwetsbaren. Zij
gaan bij ons hun dagbesteding doen. Daarmee is ons financieel draagvlak stuk groter! De verbouwing
is begonnen. Is lang traject van overleg, onderhandelen geweest tussen een zorginstelling,
gemeente, het dorpshuis. Maar we kregen dit samen voor elkaar. Hier zijn we heel blij mee.

3. Coronasteun, ontvangen jullie steun van gemeente?
Alle gemeenten in NL ontvingen najaar 2020 van het rijk een extra uitkering uit het Gemeentefonds.
In totaal 17 miljoen euro, geld bedoeld voor steun aan buurt- en dorpshuizen. Gemeente is echter
wel vrij of zij in de vorm waarin de zgn. ‘coronasteun’ uitkeren. Als financiële steun, of in de vorm van
lastenverlichting (afstel van huur en/of gemeentelijke belastingen). De afweging is aan de gemeente.
Lees het artikel: https://www.dorpswerknh.nl/2020/10/Uitkering-van-extra-17-miljoen-voor-buurten-dorpshuizen-gemeenten-moeten-rekensom-maken
Nico vraagt: Wie heeft al geld ontvangen? Zijn jullie in gesprek? Of is er geen contact?
Frans van Houtert/Landsmeer: gemeente Landsmeer zou geld gekregen hebben. 8.000 euro, in onze
gemeente twee dorpshuizen… Geen sprake van simpel doorsluizen naar ons DH. Gemeente
Landsmeer gooit de steun via twee regelingen in een pot: die voor DH en één voor culturele
instellingen. Hoe de uitkering zal verlopen, is nog niet bekend.
Tip aan DH Landsmeer en aan allen: zorg dat je contacten hebt met een of meer raadsleden van
politieke partijen. In deze materie is geen standaard, iedere gemeente bekijkt die extra gestorte
bijdrage aan het ‘Cluster Samenkracht en Burgerparticipatie' weer anders.
Marja Beemster, Cultuurhuis De Kolk, Lutjewinkel:
Hollands Kroon werkt aan een ‘Herstel en compensatiefonds corona’. Naar verwachting in

febr/maart een voorstel in de gemeenteraad. Er is zeker wel een voornemen om ons uit de brand te
helpen maar de finesses van hoe, via welke regeling, is nog niet bekend. Ook nog geen concrete info
over bedragen.
Jan Warbout, dorpshuis Vogelenzang. Gemeente Bloemendaal heeft naar onze situatie gekeken. Wij
waren al in gesprek met de gemeente, dispuut over zonnepanelen, warmtepomp. Slotsom: we
hebben 10.000 euro ontvangen van gemeente. Ze wensten ons veel succes. Is niet volgens een
algemene regeling gegaan. Dorpshuis en onze rol voor de gemeenschap wordt zeer gewaardeerd.
Harry H. dorpshuis De Noord, Heerhugowaard. Wij hebben geld aangevraagd voor het dorpshuis.
Maar niet duidelijk hoe de gemeente naar ons kijkt. Een bijdrage alleen voor het dorpshuis, of
moeten we dit delen met verenigingen, onze gebruikers? We zijn in afwachting van nader bericht.
Dorpshuis De Noord/sportaccommodatie verhuurt delen van de accommodatie aan aparte
sportverenigingen. Dat maakt het ingewikkeld. Tegemoetkoming blijkt alleen aan te vragen voor
grotere sportverenigingen die een KvK nummer hebben.

Lees meer over: Beleidsregel tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19
van kracht tussen 15 september 2020 en 1 juli 2021
https://wetten.overheid.nl/BWBR0044085/2020-09-15

Klaas Beets, Dorpshuis De Zwaan. Gemeente Edam-Volendam. We hadden geen sbi-code voor
culturele instellingen. Aanvraag ingediend bij gemeente. Wij komen in aanmerking.
De Kwaker, Westzaan, van gemeente Zaanstad hebben wij euro 4.000 gehad.
Nu bezig met aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL, 4e kwartaal 2020).
Ook een meevaller, sponsorgeld uit Raboclubkas.
Jaap de Knegt, situatie gemeente Zaanstad
In totaal is 181.000 euro beschikbaar voor de 19 buurthuizen. Nog niet uitgekeerd, in behandeling.
Jos, De Lorzie. Voor ons buurthuis (Wormerveer, ook Zaanstad) is inmiddels de toelage wel bekend,
berekening gaat op basis van de tekorten op begroting 2020 > dit bepaalt de hoogte de extra
uitkering. Geld moet nog overgemaakt worden.
Jeroen Dekker, De Brink Obdam. Gemeente Koggenland. Wij hebben aanvraag gedaan in december,
maar nog geen reactie, we wachten het af.

Regelingen van het rijk op een rij, per 12 januari 2021
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzichtfinanciele-regelingen

Harry/De Noord. Sbi code wijzigen.
SBI-code checken: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/vastgestelde-sbi-codes
Meerdere dorpshuizen hebben hun SBI-code laten aanpassen.
Cultuurhuis De Kolk / Het wapen van Landsmeer / Dorpshuis De Noord.
nb. Martijn zal voor deze sbi- en andere vragen contact opnemen met Corry.

4. Nico nodigt uit, voorlichtingsavonden RES. 21 en 28 januari.
Regionale Energietransitie, meepraten over ‘zoekgebieden’, dit speelt nu. Renske Keur nodigt u van
harte uit deel te nemen. Wilt je weten hoe het proces werkt? Op 21 en 28 januari zijn er twee
momenten waarop informatie gedeeld wordt.
Kijk op de website voor regio’s en datum.

Rondvraag
Marja Beemster: Is er al meer bekend over een regeling verduurzamen maatsch. Vastgoed.
Martijn: provincie laat weten, de concrete regeling gaat pas in april van start. Niet alleen geld maar
ook advies. Nico vult aan: we zitten erbovenop maar het gaat niet harder dan vermeld.
Frans: wij willen aan de slag met zonnepanelen op ons dak. Martijn zal rechtstreeks contact
opnemen met Dorpshuis Het Wapen van Landsmeer.
Dorpshuis Vogelenzang heeft 84 zonnepanelen, een warmtepomp (sinds 4 jaar). Onlangs Toets op
vergunning = succesvol afgerond. Gemeente Bloemendaal betrekt ons bij hun gemeentelijk
verduurzamingsprogramma (15 panden maatschappelijk vastgoed). Martijn wil langskomen,
kennismaken.
Marjolein: hoe zit het met idee voor gezamenlijke verzekeringen? Nico: 2 bestuursleden zoeken het
nu uit (jaap boes en wilma boddeke). Reactie naar dorpshuizen komt na 27 januari, mogelijk al met
concrete voorstellen. Martijn kan ook meedenken.

Afsluiting
Nico rond af. Bedankt. Informatie delen helpt jullie en ons.
Hij wenst iedereen veel sterkte in deze moeilijke tijden.

Volgend overleg: over 6 of 8 weken.
www.dorpswerknh.nl
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Dorpshuis De Kwaker

Nico de Lange

Westbeemster, in functie voorzitter Stichting Beheer Kerckhaen

Marja Beemster

Cultuurhuis de Kolk, Lutjewinkel
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