
                              

 

Aan  Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland 

 Postbus 3007 

 2001 DA Haarlem 

Oosthuizen, 22 april 2020 

Onderwerp: Toevoegen SBI-codes dorpshuizen en wijkcentra aan de TOGS regeling 

 

Geachte heer/mevrouw,  

De maatregelen die de landelijke overheid heeft genomen ter bestrijding van het Corona- 
virus hebben grote gevolgen voor de dorps- en wijkgemeenschappen in het land. Noord-
Holland kent honderden ontmoetingsplekken (circa 130 dorpshuizen en 170 wijkcentra). 
Deze zijn van cruciaal belang voor de leefbaarheid in de Noord-Hollandse dorpen en wijken.  
 
Door de verplichte sluiting van dorpshuizen en wijkcentra tot in ieder geval 28 april 2020 zijn 
bewoners hun ontmoetingsplek en sociale contacten kwijt zijn. De gemeenschaps-
accommodaties krijgen een forse omzetdaling voor de kiezen, terwijl de vaste lasten blijven 
doorlopen. Noord-Hollandse gemeenten hebben over het algemeen oog voor de noden van 
de dorpshuizen en wijkcentra maar financiële tegemoetkoming is beperkt of niet aan de 
orde.  
 
Twee landelijke koepels van gemeenschapshuizen, LVKK en LSA Bewoners, zijn een lobby 
gestart naar de rijksoverheid om dorpshuizen en wijkcentra in aanmerking te laten komen 
voor tegemoetkoming schade covid-19 (TOGS). Daarvoor zouden de SBI-codes 88102, 88993 
en 88999 toegevoegd moeten worden aan de lijst SBI-codes.  
 
Inmiddels ondersteunen ook provinciale besturen deze lobby. Wij vragen aan het 
provinciebestuur Noord-Holland hetzelfde te doen. Voor de toekomst en het voortbestaan 
van deze belangrijke voorzieningen voor de leefbaarheid in dorpen en wijken is deze 
verruiming noodzakelijk.  
 
Vriendelijk groetend,  

Nico Bijman, voorzitter Dorpswerk Noord-Holland  

06-20890133 

voorzitter@dorpswerknh.nl  

www.dorpswerknh.nl  

Bijlage: tekst brief provincie Fryslân d.d. 16 april 2020  
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BIJLAGE  

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

t.a.v. de Raad voor Ondernemend Nederland 

Postbus 20401 

2500 EK  DEN HAAG 

 

Leeuwarden, 16 april 2020 

Verzonden, 

 

Ons kenmerk : 01758775 

Afd./Opgave : Leefberens 

Behandeld door : (06) 52 86 29 21 of j.vanderspoel@fryslan.frl 

Uw kenmerk :  

Bijlage(n) :  

 

Onderwerp : Toevoegen SBI-codes dorpshuizen en wijkcentra aan de TOGS regeling 

 

Geacht heer/mevrouw, 

 

De maatregelen die de landelijke overheid heeft genomen ter bestrijding van het Corona- 
virus hebben grote gevolgen voor de dorps- en wijkgemeenschappen in het land. Fryslân 
kent ongeveer 330 ontmoetingsplekken (circa 260 dorpshuizen en 70 wijkcentra). Deze zijn 
van cruciaal belang voor de leefbaarheid in de Friese dorpen en wijken.  
 
Door de verplichte sluiting van dorpshuizen en wijkcentra tot in ieder geval 28 april 2020 zijn 
bewoners hun ontmoetingsplek en sociale contacten kwijt zijn. De provincie Fryslân en alle 
Friese gemeenten maken zich grote zorgen over het voortbestaan van de dorpshuizen en 
wijkcentra. Door de wegvallende opbrengsten van verhuur, grote activiteiten en consumpties 
kampen gemeenschapsaccommodaties met een forse omzetdaling terwijl de vaste lasten 
blijven doorlopen. 
 

Als de dorpshuizen en wijkcentra omvallen, betekent dit het wegvallen van een sociaal 

anker, waaraan juist na de crisis grote behoefte zal zijn. Niet alleen voor de bewoners maar 

ook voor de grote groep (veelal vrijwilligers; soms met een betaalde beheerder) die het 

dorpshuis of wijkcentrum draaiend houden, zijn de gevolgen immens. Juist deze tijd laat zien 

hoe groot onze behoefte is aan contact en ontmoeting! 

 

 



Het heeft de provincie Fryslân en de Friese gemeenten zeer verbaasd dat de dorpshuizen en 

wijkcentra tot op heden uitgesloten zijn van de ‘Tegemoetkoming schade COVID-19’. Wij 

ondersteunen daarom van harte de lobby vanuit de Landelijke Vereniging Kleine Kernen in 

dezen en verzoeken u dringend om  aan de lijst met SBI-codes die voor de tegemoetkoming 

in aanmerking komen, die van de dorpshuizen en wijkcentra toe te voegen. Het gaat om de 

SBI-codes 88102, 88993 en 88999. Voor de toekomst en het voortbestaan van deze 

belangrijke voorzieningen voor de leefbaarheid in dorpen en wijken is deze verruiming 

noodzakelijk. 

 

mede namens de gemeenten van Fryslân 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Fryslân, 

 

 

 

 

#@ValidSign_Ondertekenaar_1# 

drs. A.A.M. Brok, voorzitter 

 

 

 

 

#@ValidSign_Ondertekenaar_2# 

R.E. Bouius - Riemersma, MBA MCM, secretaris 

 

 

 


