
 
Workshop 10. Gemeenten en dorpshuizen, (Hoe) werken jullie samen? 
 
16 aanwezigen, waaronder vertegenwoordigers van 8 dorpshuizen.  
Dorpswerk Noord-Holland adviseur Martijn Mewe is gespreksleider. 
 
Het vertrekpunt is de LVKK-brochure Dorpshuizenbeleid op maat, een handreiking voor 
gemeenten. Daarin staan 5 profielen van gemeenten. Het eerste profiel is van een gemeente 
die niets doet voor dorpshuizen behalve vergunningen verstrekken en belasting innen. Twee 
van de aanwezige dorpshuisbesturen herkennen zich hierin. Het vijfde en hoogste profiel is 
van een gemeente die een apart beleidsplan heeft voor dorpshuizen, inclusief 
subsidieregelingen.   
Kees Adema van de gemeente Zaanstad vertelt over het beleid dat Zaanstad voor 
buurthuizen heeft. Zij zijn profiel nummer 5, Kees mag zich bijvoorbeeld bijna de hele week 
bezighouden met het ondersteunen van de besturen. Een ongekende luxe voor de overige 
aanwezigen, die zich vooral herkennen in profiel nummer 3, wat inhoudt dat er 
subsidieregelingen zijn en er geregeld contact is tussen gemeente en besturen.  
Jaap de Knegt vertelt nog iets over het basispakket dat de LVKK alle gemeenten adviseert.  
 
De brochure (check in welk profiel jouw gemeente zit), staat op 
www.dorpshuizen.nl/vraagbaak en ga naar het artikel ‘Accommodatiebeleid’. 
 
Uit de discussie: 

- Financiële ondersteuning van dorpshuizen is vaak zeer gewenst, maar als er geen of 
weinig geld is kan een gemeente toch dorpshuizenbeleid maken.  

- Corona en aansluitend de energiecrises zijn problematisch voor de dorps- en 
buurthuizen. Daar kun je geen beleid op maken, maar een dorpshuis kan er wel mee 
naar de politiek. 

- ‘Het is ONS dorpshuis, daar zijn wij in eerste instantie verantwoordelijk voor’. Met 
andere woorden: subsidie is geen recht, je moet het nodig hebben. 

- ‘Er is geen dorpshuis hetzelfde en dat maakt beleid maken lastig’, stelt wethouder 
van Nieuwkerk van Waterland. De brochure ziet dit ook, maar stelt dat een beleid 
hier wel eenheid in kan brengen. 

- ‘De culturele accommodatie in de hoofdplaats krijgt veel subsidie, voor ons blijft er 
weinig over’. 

 
Tot slot vraagt Martijn Mewe waar behoefte aan is, welke rol als adviseur van Dorpswerk 
kan hij vervullen in jullie relatie met de gemeente. Conflictbemiddeling? Structureel overleg 
bijwonen of zo’n overleg initiëren? Dorpshuis De Horn (Kolhorn) meldt zich voor het laatste, 
Martijn zal daar als proef instappen. Contact: adviseur@dorpswerknh.nl  
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