Dorpshuizen, buurthuizen, cultuurcentra

| 1 september 2020

Gesprek tussen 19.30 – 20.05 uur
Deelnemers namens buurt- en dorpshuizen (8); gemeenten (1); bestuur Dorpswerk (3); adviseur en
ondersteuning Dorpswerk (3). Voorzitter Nico Bijman, gespreksleiding

Vooraf, 19.00 uur persconferentie ministers Rutte en De Jonge
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/09/01/kabinetstaat-stil-bij-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus

Vervolg online bijpraten: dinsdag 29 september 2020 , 19.30 uur. Meld je HIER aan.

OPENING door Nico Bijman, voorzitter
Nieuw seizoen van start, nog veel beperkingen die maar niet wennen. De realiteit is dat we hiermee
voorlopig moeten leven. Daarom goed om elkaar regelmatig te spreken. Hoe gaat het met jullie?
Actualiteit op 1 september: rijk reserveert aanvullende compensatie voor lagere overheden. Detail:
“Met het aanvullende pakket zijn ook afspraken gemaakt over het voortbestaan van buurt- en
dorpshuizen als belangrijke ontmoetingsplek voor kwetsbaren in de samenleving. Het gaat om bedrag
van € 17 miljoen”. Lees meer…
Contact met de provincie Noord-Holland: over het aangekondigde noodsteunpakket (persbericht op
8 juli). Prioriteit ligt bij steun aan culturele instellingen met een regionaal belang. Zie deze pdf
Voorwaarden-noodfonds-culturele-infrastructuur.
Provincie worstelt met óf, en zo ja, wat en hoe haar rol kan zijn w.b. noodsteun aan dorps- en
buurthuizen, want gemeenten zijn aan zet voor deze lokale voorzieningen. Ambtenaren bereiden een
2e pakket steunmaatregelen voor. Wij blijven hierover in contact. Najaar 2020 vervolg.
Frank Jan Borst, gemeente Zaanstad, beaamt dat gemeente heeft moeilijk heeft. Enorme druk op
gemeentelijke begroting, een eigen Zaanse regeling geeft vooralsnog veel debat in de gemeenteraad.
Nico: onze landelijke vereniging (LVKK) praat vandaag met ambtenaren bij het ministerie BZK. In
deze tijden blijkt maar hoe belangrijk het is op alle niveaus georganiseerd te zijn.

Nagekomen bericht:
NHD, 3 september – Hollands Kroon, 75 miljoen in coronapotje. ‘Culturele instellingen en
dorpshuizen in Hollands Kroon kunnen bij aantoonbare ’coronaschade’ een beroep doen op het
provinciale potje noodfonds sociale infrastructuur.’
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Hoe gaat het met jullie, dorps- en buurthuizen?
DH De Hanswijk, Karin: open gaan is voorspoedig verlopen / concept protocol aangepast naar onze
situatie / verenigingen geholpen met hun eigen protocol / schuiven met zalen en dagen. Dit seizoen
gaat van start met sport, zang, musical… geeft geweldig gevoel. We gaan ervoor!
DH De Brink, Jeroen: eind juli weer begonnen met biljarten (met een protocol). Activiteiten die eraan
komen: concert van een band, cursussen gaan weer starten. Kermis Obdam ging niet door, maar
onze eigen jaarlijkse activiteit in kermistijd wel, zij het in afgeslankte vorm.
Rijperhuis, De Rijp: yoga begint weer.

DWNH/Corry Leijen, terugblik op maanden juli-augustus.
Meeste vragen gingen over de ‘noodsteun’, het fonds van de provincie. gemeenten worstelen ermee.
Nu het seizoen weer begint, komen ook de praktische vragen weer langs. Hoe moet ik mij als (alleen)
verhurend bestuur opstellen? Moet ik aanwezig zijn bij de verhuur? Klaverjasvraag: mag dit, wat zijn
de regels? Eén vraag gehad over ventilatiesystemen en eisen: wat is het, waar kan ik goede
informatie halen? Onderwerp zal vaker terugkomen. Jaap beaamt dit, een buurthuis al volop bezig.
Basis is en blijft: afstandsregel herhalen, hygiëne op orde, maximaal aantal personen melden.

Welke steunregelingen gelden nu?
Jeroen/De Brink in Obdam: wij hebben NOW 2.0 aangevraagd, is binnen; ook TVL.
Jaap de Knegt/Zaanstad, cluster buurt- en dorpshuizen. Geholpen bij aanvragen NOW-regeling,
uitkeringen zijn deels binnen.

Alle regelingen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financieleregelingen/overzicht-financiele-regelingen

TOZO-2 en TOZO-3 Voor zelfstandig ondernemers / zzp. Lees meer:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/20/tozo-2-voor-zelfstandig-ondernemers

TVL - Tegemoetkoming Vaste Lasten. Voor het MKB. Lees meer:
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl

NOW 2.0 en NOW 3.0 - Voor werkgevers. Lees meer:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financieleregelingen/now/now-wat-en-voor-wie

Om 20.05 uur Voorzitter Nico sluit de bijeenkomst.
Vervolg online uitwisselen en vragen stellen:
dinsdag 29 september, 19.30 uur. Meld je HIER aan.
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