
                             

 

             
 

            
  

 
 
Aan:  Tweede Kamercommissie EZK  
 Leden uit Noord-Holland:  
 de heer Lammert van Raan; Partij voor de Dieren 
 de heer Tom van der Lee;  Groen Links 
 mevrouw Laura Bromet; Groen Links 
 de heer Thierry Baudet; Forum voor Democratie  
  
 

Oosthuizen, 22 april 2020 
 
Onderwerp: Toevoegen SBI-codes dorpshuizen en wijkcentra aan de TOGS regeling 
 
Geachte heer/mevrouw,  
 
Dorpswerk Noord-Holland vraagt verruiming van de maatregelen voor tegemoetkoming in de schade 
door covid-19 maatregelen. Ook dorpshuizen en wijkcentra zouden in aanmerking moeten komen 
voor Tegemoetkoming schade covid-19 (TOGS). Daarvoor zouden de SBI-codes 88102, 88993 en 
88999 toegevoegd moeten worden. Uw commissie EZK beslist hierover.  
 
De maatregelen die de landelijke overheid heeft genomen ter bestrijding van het Corona-virus 
hebben grote gevolgen voor de dorps- en wijkgemeenschappen in Nederland. Noord-Holland kent 
honderden openbare ontmoetingsplekken, veelal gerund door vrijwilligers: circa 130 dorpshuizen 
en 170 wijkcentra. Deze gemeenschapsaccommodaties zijn van cruciaal belang voor de leefbaarheid 
in de dorpen en wijken.  
 
Door de verplichte sluiting tot in ieder geval 28 april 2020 zijn bewoners hun ontmoetingsplek en 
sociale contacten kwijt zijn. De centra krijgen een forse omzetdaling voor de kiezen, terwijl de vaste 
lasten doorlopen. We maken ons grote zorgen over hun voortbestaan. Door de wegvallende 
opbrengsten van verhuur, grote activiteiten en consumpties staat de exploitatie onder grote druk.  
Noord-Hollandse gemeenten hebben over het algemeen oog voor de noden van de dorpshuizen en 
wijkcentra maar financiële tegemoetkoming is beperkt of niet aan de orde.  
 
Juist deze tijd laat de behoefte aan ontmoeting en contact zien, in de crisis én vooral na de crisis. 
Dorpshuizen en wijkcentra zijn een sociaal anker voor velen. Steun onze oproep, in uw commissie 
EZK ook naar voren gebracht door de Landelijke Vereniging van Kleine kernen en LSA Bewoners.  
 
Vriendelijk groetend,  
 
Nico Bijman, voorzitter vereniging Dorpswerk Noord-Holland  
06-20890133 
 
E: voorzitter@dorpswerknh.nl       
I:  www.dorpswerknh.nl  
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