Dorpshuizen, buurthuizen, cultuurcentra
Online vragenuur – we zijn weer open?!
Verslag online sessie 17 juni 2020, 19.30 – 20.22 uur
Deelnemers namens dorpsraden (1); buurt- en dorpshuizen, ontmoetingscentra (10); gemeenten (1)
bestuur Dorpswerk (3); adviseur en ondersteuning Dorpswerk (2).
Voorzitter Nico Bijman, gespreksleiding

Welkom door Nico Bijman

TOG
Update van Corry Leijen.
Zojuist is bekend geworden dat de Togs kunnen worden aangevraagd.
Er zijn een aantal knelpunten. Het advies is om met digi-d aan te vragen t.o.v. e-herkenning. Type 1.
Bij digi-d, andere onderneming kiezen, want anders gaat het op je persoonlijke.
Toevoeging van Marjolijn Leegwater: 4000 euro vergoeding. Met e-herkenning. Bij we-id
aangevraagd. Dat ging goed. Dit ter info. Deze week gelukt. Kost 5 euro voor 1 jaar.
Aanbieder van e-herkenning waar aanvraag voor de TOGS-regeling is gelukt is via We-id.’
Er schijnt wat onduidelijkheid te zijn over de tegemoetkoming van 4000 euro.
Je moet verlies en vaste lasten aan kunnen tonen. Dat is een voorwaarde.
Drempel dat je niet meer dan 200.000 euro rijksbijdrage hebt gekregen over de afgelopen 2 jaar.
LSA – link – voor in het verslag. met veel gestelde vragen. Staat ook op site LSA.
Verkeerde SBI-code?
Je kunt een melding dat de SBI-code niet goed is. Als de nieuwe toegezegd is, dan mag je opnieuw
aanvragen.
Aanvulling Marjolein Leegwater; TOG stopt straks. Er komt een TVL tegemoetkoming vaste lasten.
Waarschijnlijk erna. Met dezelfde SBI code. Hou deze in de gaten.
Omzetverlies van 30% is bijvoorbeeld een voorwaarde.
Via RVO. Is nog niet definitief bekend. Waarschijnlijk vanaf eind juni aan te vragen.
Personeel in dienst? NOW-regeling is afgelopen. Straks vervolg NOW 2 regeling. Gaat via UWV.
Mrt t/m mei en dan juni t/m sept.

1

Noodfondsen – inventarisaties schade
DWNH heeft ook een inventarisatie ‘schade door covid-19 maatregelen’ onder de achterban gemaakt
en deze gedeeld. Provincie is bezig met noodfonds. Gemeenten ook. Er zouden wel verschillende
mogelijkheden kunnen zijn. Er kan ook naar elkaar gekeken worden.
Er wordt vooral nog geïnventariseerd op dit moment. Voorwaarden moeten nog gesteld worden.

Protocol
Conny Leijen is benieuwd naar hoe de uitvoering van de protocollen staat.
Wim Hut geeft aan die opgesteld te hebben. Zij verwachten aanvullende protocollen van gebruikers.
Basisprotocol, steeds bij andere activiteit opnieuw kijken.

1.5 meter regel
De 1.5 meter maatregel, tussen de stoelen of hart tot hart van de stoelen? Het moet tussen zijn.
Dus formeel is het: 1,5 meter tussen personen.
Reacties;
Dat gaat in de praktijk niet lukken, dan kan er niets georganiseerd worden.
Als dit een blijvend verhaal is, dan kunnen ze wel sluiten zegt Wim Hut.
Nico Bijman beaamt, dat je dan inderdaad nergens komt.
Ingmar (beheerder/pachter van dorpshuis Callantsoog) geeft aan tot eind juli dicht te blijven.
Het is niet te doen en wil geen boete riskeren.
Margreet Leegwater; dorpshuis is dicht tot waarschijnlijk 1 september. Meer kosten dan baten.
Het is een lastige situatie. Kroeg, biertje, het wordt laat en dan kruip je makkelijk bij elkaar.
Automatisme. Niet gewenst om politie te spelen.
Het is ook omzet-technisch niet te doen.
Nico Bijman geeft aan dat de burgemeester in Obdam het volgende stelt. Als bezoekers niet luisteren
na waarschuwingen, dan kun je dit melden bij een BOA. En dan wordt niet jij, maar de bezoeker(s)
aansprakelijk gesteld.
De functie is niet “café zijn”. Men komt voor de activiteiten.
Gezelligheid is een afgeleide.
Er zijn nog wat vragen en discussies over hoeveel personen op hoeveel m2 en hoe?
Dat hangt helemaal van de situatie er plaatse af en blijft lastig adviseren.
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Jaap de Knegt geeft aan, 1.5 mtr tussen mensen, dan zit je altijd goed.
Advies. Dit is ook praktisch uit te leggen.
Wim Hut van Gemeente Drechterland mogen geen 2 mensen naast elkaar zitten.
In de horeca is het wel toegestaan.
Bij eigen gemeente navraag doen.
Corry Leijen heeft nagezocht of 2 personen bij elkaar aan tafel mogen zitten zonder horeca.
Ze kan daar niets officieels over vinden. In de horeca mag het; 2 personen naast elkaar. In andere
opstellingen is er niets over terug. (bv. specifiek in dorpshuiszalen)
Het is/ blijft zaak dit soort uitzonderingen goed bij de gemeente te checken en vast te leggen in
een goedgekeurd protocol.
Vragen? Mail naar dorpshuizen@dorpswerknh.nl

Vragen – opmerkingen
Gerda Steenbergen; zijn er dorpshuizen die ervaring hebben met uitbetalen van een docent. En
terugbetaling aan cursisten? De docenten zijn niet betaald. Cursisten hebben wel betaald. En willen
graag hun geld terug. Zijn er andere ervaringen?
Ingmar heeft huurders(verenigingen) en heeft hen gevraagd wat zij met de contributie doen. Als zij
die ontvangen hebben, dan rekent Ingmar 50% huur.

Voor evenementen na 1 september geldt vooralsnog de 1,5 mtr regel.
Advies van Jaap de Knegt, zoveel mogelijk ramen open, dat is goed.

Stel je vragen - Kom je er niet uit? Wil je een klankbord?
Mail naar: dorpshuizen@dorpswerknh.nl

Vervolg online vragenuren: woensdag 1 juli, 19.30 uur
+++++ 23 juni 2020
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