Verslag online bijeenkomst | 27 oktober 2020
Vooraf speech van Rutte/de Jonge: geen extra maatregelen nu, wel mededeling en waarschuwing
over langer voortduren van de status ‘gedeeltelijke lockdown’.

Online gesprek tussen 19.30 – 20.25 uur
Voorzitter Nico Bijman, gespreksleiding Deelnemers buurt- en dorpshuizen (29); dorpsraden (3);
gemeenten (2); bestuur Dorpswerk (4); adviseurs/ondersteuning Dorpswerk (3). Afmeldingen (4).
Verslagen van eerdere online bijeenkomsten op https://www.dorpswerknh.nl/Corona

19.30 uur. Opening
Nico heet iedereen welkom. Dit is de zevende bijeenkomst. Op de agenda vanavond:
1. ‘gedeeltelijke lockdown’, wat betekent dit voor jullie dorpshuis?
2. steunmaatregelen, stand van zaken.
3. Overige onderwerpen
4. Doorkijkje naar de ALV op dinsdag 17 november 2020.
Verslag 29 september: ter kennisgeving, geen vragen, aangenomen.
Terugkijken alle verslagen, https://www.dorpswerknh.nl/Corona

1. Gedeeltelijke lockdown? Wat betekent dit voor jullie?
Voorbeelden:
Dorpshuis Hobrede: alle horeca stopgezet. Mogelijk zijn yoga, sporten, en vergaderen. Maar zonder
drankjes/koffie/thee. Wij werken volledig met vrijwilligers, geen problematiek rond werknemers of
pachters. Vaste lasten lopen door, 1.100 euro per maand, die zijn we kwijt. Vooruitkijkend, onze
jaarlijkse toneelvoorstelling in Jan./Febr. (5x avond) is gecancelled. Het dorp mist de reuring en het
dorpshuis de omzet. Nieuwjaarsbijeenkomst is onzeker. We kunnen de verliezen nu nog opvangen,
via de opgebouwde reserves, maar die slinken wel. Zorgelijk: ons gebouw bestaat 30 jaar, het nodige
onderhoud staat voor de deur. Niet leuk als je reserves verdampen.
De Kwaker Westzaan; we lopen heel 2020 circa 10-duizend euro mis aan omzet. Toneel, de
uitvoeringen, kaartclubjes, etc. het gaat allemaal niet door. Yoga en sport kan nog wel. Verhuur voor
feesten, verjaardagen lopen we mis. We teren in op de reserves.
Dorpshuis Het wapen van Landsmeer; de beperkingen raken de omzet zeker, maar gelukje dat de
openbare bibliotheek in ons pand zit, die huurinkomsten lopen wel door. Onze caféhouder had tot
juni 25% daling aan inkomsten. We teren tot wel 30 procent in op de reserves.

Cultuurhuis De Kolk, Lutjewinkel; ook wij moeten onze reserves aanspreken, opgebouwd in o.a. de
pot voor onderhoud. Daardoor gaan we nog niet direct failliet. Vraagstelling van de gemeente is
lastig, “hoe nijpend is het, redden jullie het”, wat zeg je dan?
Advies van Nico Bijman: benader dit zakelijk, deze situatie overkomt jullie en ons allemaal. De
strenge maatregelen dit gaat nog maanden lang voortduren. Moeten interen op reserves , benoem
het wel als nijpend.

2.

Stand van zaken, diverse steunmaatregelen van overheden

2A. TEGEMOETKOMING VASTE LASTEN - UITERLIJK 30 OKTOBER AANVRAGEN!
Vragen over TVL (o.a. Astrid namens Dorpshuis Vogelenzang) - Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
helpt mkb-bedrijven, ook Dorpshuizen met een door de overheid erkende SBI-code met het betalen
van een deel van hun vaste lasten in juni, juli, augustus en september 2020. Lees de criteria, drempel
is best hoog: meer dan 30% van je omzet verloren hebben door de coronacrisis.
Praktische tips, met dank aan Marjolein Leegwater uit Zuidermeer
UITERLIJK 30 OKTOBER 2020 AANVRAGEN:
TVL aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
SBI-CODE CHECKEN (inschrijving bij KvK): https://www.rvo.nl/subsidie-enfinancieringswijzer/tvl/vastgestelde-sbi-codes
PROEFBEREKENING TVL MAKEN: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/adviestool
AANVRAGEN MET E-HERKENNING, niveau 1 is voldoende:
https://ehregistratie.we-id.nl/templates/dispatcher.asp?gensubsub=true&page_id=25222870

2B. UITKERING VAN HET RIJK AAN GEMEENTEFONDS compensatie dorps-/buurthuizen
Nederland breed is 17 miljoen euro rijksgeld uitgekeerd aan het gemeentefonds, dit is geld met het
label ‘coronacompensatie voor dorps- en buurthuizen’. Vragen van Dorpshuis ZOBeemster;
Dorpshuis Abbenes.
BELANGRIJK: WIJS JOUW GEMEENTE OP DIE UITKERING, het geoormerkte geld is voor ‘coronacompensatie dorpshuizen / buurthuizen. Via een rekentool kun je nagaan hoeveel euro aan jouw
gemeente is uitgekeerd voor dit doel. Bel gemeente en vraag wie de contactpersoon is voor
dorpshuizen.
Lees na: https://www.dorpswerknh.nl/2020/10/Uitkering-van-extra-17-miljoen-voor-buurt-endorpshuizen-gemeenten-moeten-rekensom-maken
( Uitkering aan gemeentefonds, vervolg)
Voorbeeld gemeente Zaanstad, toegelicht door Frank Jan Borst (relatiemanager maatschappelijk
domein).
Zaanstad telt 155.000 inwoners. Er zijn 19 buurt- en dorpshuizen.
Uitkering van het rijk via gemeentefonds, ‘coronacompensatie DH/BH’: 182-duizend euro.
Er is voortdurend overleg met de buurthuizen, opvragen van gegevens over verliezen (raming)
globaal, uiteenlopende antwoorden komen binnen. Waar het naar toe gaat qua regeling/afspraak

(wordt later in november in brief uitgelegd): ‘jullie kunnen aanvraag voor coronacompensatie doen
(wel met een plafond, een maximum), de definitieve berekening van de compensatie loopt via de
subsidieverantwoording. NB. In Zaanstad hebben alle DH/BH een subsidierelatie met de gemeente.
Zaanstad, beleidslijn: gemeente is niet voor de lijn ‘ga eerst maar je reserves opsouperen’.

2C. Provincie Noord-Holland - ECONOMISCH HERSTEL EN DUURZAAMHEIDSFONDS
Gedeputeerde Staten (GS) hebben de grote lijnen van een herstel- en duurzaamheidsprogramma in
een brief aan Provinciale Staten gestuurd.
Lees ons bericht: https://www.dorpswerknh.nl/2020/10/Geld-in-provinciaal-herstel-enduurzaamfonds-is-ook-voor-maatschappelijk-vastgoed-en-de-maatschappelijke-sector
Beschrijving van GS over doelen (onder andere verduurzamen maatsch. Vastgoed) en doelgroepen in
een meerjarenprogramma, totaal 100 miljoen euro steungelden. Dorpswerk ziet mogelijkheden,
concreet steungeld aan dorps- en buurthuizen, dat gaan we bepleiten. GS willen samenwerken met
gemeenten én andere partners. Dorpswerk is al één van die partners van de provincie.
Provinciale Staten vergaderen op 9 november. Dorpswerk gaat brief schrijven aan GS en cc. Aan alle
fracties PS, we adviseren om Dorpswerk nauw te betrekken bij de uitwerking van de regelingen.
Dorpshuis Landsmeer/Hans Houtert: kan Dorpswerk ons helpen om aanspraak te maken op
provinciale gelden? Antwoord: bovenstaande regeling biedt kansen.

3. OVERIGE ONDERWERPEN en rondvraag
Frans van Houtert (Landsmeer) vraag over OZB gedeeltelijk terugkrijgen, kan de gemeente dit
benoemen als ‘subsidie’. Nico: het is aan de gemeente of ze willen compenseren, en op welke wijze.
Hans Hellingman (Warder), hoeveel DH in gemeente Edam – Volendam? Bij Dorpswerk bekend: in
Beets, Warder, Hobrede. Buurthuizen? Vraag het de gemeente, in Edam alleen al 3 buurthuizen.
Bee Klomp – Spaan, wijkcentrum ZObeemster, wie doet wat voor tegengaan eenzaamheid?
Marjolein Leegwater, (DH Zuidermeer): als dorpshuis gaan we daar nu meer mee aan de slag.
Wilma Boddeke, (Dorpsraad Kwadijk). Koffie-ochtenden voor/met ouderen vervangen door
langsgaan. We bakken taarten, gaan langs de deur, praatje maken. Nu weer op 11 november de
deuren langs.
Hans Visser, (Hobrede). Vanuit de dorpsraad doen we dit al sinds maart > boodschappen doen voor
ouderen. We houden vinger aan de pols.
Frans van Houtert (DH Landsmeer): onze boekenmarkten en rommelmarkten, gingen en gaan wel
door. Brengers hebben een uitje en wij verkopen boeken à 1 euro. 900 – 1000 euro opgehaald.
Frans van Houtert, (DH Landsmeer): in 2019 forse verhoging van opstalverzekering, 25 procent! Bij
Breemer (Texel) konden dorpshuizen korting krijgen, stelt niet veel meer voor. Kan Dorpswerk iets
betekenen voor het collectief, onderhandelen met verzekeraars, is daar interesse voor bij de DH?
Nico Bijman: terecht onderwerp. Idd zou Dorpswerk opnieuw kunnen inventariseren wie van haar
leden interesse heeft in een collectieve actie richting verzekeraars. Ik zal ook informeren bij de

landelijke koepel, LVKK-dorpshuizen.nl, of zoiets landelijk al eens onderzocht is of nu uitgezocht kan
worden.
Hans Verschoor: bestaat er een centrale inkooporganisatie voor deze vraag? Antw.: Nee, niet
specifiek voor dorpshuizen / buurthuizen.

4. ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) DORPSWERK OP 17 NOVEMBER
Nico Bijman brengt de ALV onder de aandacht. 17 november: doe mee! Leden hebben
brief/uitnodiging ontvangen.
Check ook website: https://www.dorpswerknh.nl/2020/10/17-november-17-november-2020Algemene-ledenvergadering-ALV-vereniging-Dorpswerk-Noord-Holland
Nico vraagt aan Dorpshuis Landsmeer/Frans van Houtert om zijn vraag, voorstel collectieve
verzekering opstal onderzoeken, naar het secretariaat te sturen. Mail: secretaris@dorpswerkenh.nl

SLUITING
Nico bedankt alle deelnemers, wenst iedereen succes en sluit de bijeenkomst om 20.34 uur.

