
 

 

 

 

 

 

 

Aan  Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland 

 Postbus 3007 

 2001 DA Haarlem 

 

Oosthuizen, 3 november 2020 

 

Onderwerp: Uw brief aan Provinciale Staten, ‘Raamwerk voor uitvoering van motie 42’ 

Geachte heer/mevrouw,  

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van uw schrijven aan Provinciale Staten waarin u een 

raamwerk schets voor een Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds (uw kenmerk 1494135/ 

1494136/). Doel is het verzachten van de economische en maatschappelijke effecten in Noord-

Holland, als gevolg van de uitbraak van het covid-19 virus. Dit zien wij als een positief signaal.  

Dorpswerk Noord-Holland vraagt uw aandacht voor de effecten van de crisis op de 

maatschappelijke sector. Bij deze sector horen op lokaal ook de honderden bewonersinitiatieven in 

wijken, buurten en dorpen. Zij leveren een cruciale bijdrage aan prettig samen wonen en leven en 

zorgen voor elkaar. 

Onze vereniging vertegenwoordigt deze bewonersinitiatieven verspreid over 180 dorpen en kleine 

kernen in Noord-Holland, in 38 gemeenten. 

Wij vragen u:  

1. Betrek Dorpswerk Noord-Holland als gesprekspartner in contacten met gemeenten.  

Zowel voor de doelstelling Verduurzamen van maatschappelijk vastgoed als voor het 

doel Versterken maatschappelijke sector. 

2. Benoem dorps- en buurthuizen en wijkcentra expliciet als bijzondere groep 

maatschappelijk vastgoed; neem deze groep mee in de uitwerking van maatregelen die 

snel in te voeren zijn, zoals het ‘Ontzorgingsprogramma RVO’ en bijbehorend budget.  

3. Betrek ons bij de gesprekken over de wijze waarop u de middelen beschikbaar wilt 

stellen.  

Wij vernemen graag uw reactie. 

 



 

 

 

 

 

T O E L I C H T I N G 

Gemeenschapshuizen  

Dorpshuizen, buurthuizen zijn een belangrijke voorziening voor de leefbaarheid van dorpen en 

wijken. Deze centra staan door het voortduren van de crisis, permanent onder grote druk.  

De beperkende maatregelen die sinds maart 2020 gelden hebben ook het komende half jaar een 

negatief effect op het sociale leven en daarmee ook op de bedrijfsvoering van dorps- en buurthuizen. 

Precaire situatie 

Kosten lopen door, inkomsten drogen op. Het op korte termijn opvangen van ‘coronatekorten’ met 

eigen middelen lijkt op het eerste gezicht een illustratie van gezonde zelfredzaamheid. Het gevolg is 

wel: geld dat eerder gereserveerd was als een voorziening (gelabeld geld) voor bijvoorbeeld 

‘moderniseren en verduurzamen gebouw’, wordt nu gebruikt om de vaste lasten te betalen. 

  

Omdat de verwachtingen over de toekomstige omzet onzeker zijn, is er ook onzekerheid over het 

opzij kunnen zetten van gelden voor bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen.  

Nu niets doen aan de precaire financiële situatie van dorps- en buurthuizen pakt op termijn negatief 

uit voor de verduurzamingsopgave die u zich als provinciale overheid ten doel heeft gesteld.  

Maatwerk  

We realiseren ons dat uniform beleid niet mogelijk is. Gemeenten zijn nu eerst aan zet om het 

gesprek aan te gaan met de maatschappelijke sector, inclusief met de stichtingsbesturen van de 

particuliere buurt- en dorpshuizen. Maatwerk is het sleutelwoord.  

Begin december is er meer duidelijkheid of de extra rijksuitkering aan het Gemeentefonds, geld 

bedoeld als coronacompensatie voor dorps- en buurthuizen, daadwerkelijk bij deze groep is 

terechtgekomen. In de komende weken zullen wij onze leden vragen naar de uitkomsten.  

Morele en financiële steun 

Morele en financiële steun aan de maatschappelijke sector is belangrijk. Het risico op besmetting is 

nog steeds aanwezig. Vrijwillige besturen van dorps- en buurthuizen, van verenigingen en 

dorpsactiviteiten doen hun uiterste best om het sociale leven door te laten gaan. Zij verdienen en 

krijgen onze steun. Juist nu. 

Met vriendelijke groet, Nico Bijman, voorzitter 

 

Kopie aan: alle fracties Provinciale Staten van Noord-Holland 

https://www.dorpswerknh.nl/2020/10/Dorpswerk-stuurt-brief-aan-collegs-b-en-w-steun-de-dorpshuizen.
https://www.dorpswerknh.nl/2020/10/Dorpswerk-stuurt-brief-aan-collegs-b-en-w-steun-de-dorpshuizen.

