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Geacht College, 

 

Ook tijdens deze coronacrisis kunnen we in Groningen rekenen op vitale gemeenschappen 

waar inwoners naar elkaar omkijken. De samenleving staat stil maar noaberschap krijgt in 

de Groninger dorpen en wijken een heel eigen gezicht. Tijdens de coronacrisis worden er 

spontaan veel nieuwe noaberschap-initiatieven gestart om elkaar te helpen.  

 

Groninger Dorpen bundelt deze zoveel mogelijk op de website 

www.zorgzamedorpengroningen.nl. Zorgzame Dorpen Groningen is een 

krachtenbundeling van ruim 120 zorgzame bewonersinitiatieven. Wij ontvangen van 

verschillende ons bekende zorgzame dorpeninitiatieven dat zij groot voordeel hebben bij 

de in de loop der jaren opgebouwde netwerken en aanbod in hun dorp. Dit bevestigt ons de 

waarde van (investeren in) gemeenschappen. 

 

Groninger Dorpen heeft door middel van een vragenlijst voor een eerste keer de gevolgen 

van de coronacrisis bij haar achterban geïnventariseerd. Vanuit verschillende gemeenten 

ontvingen wij blijken van belangstelling en verzoeken om de informatie te delen met name 

als het gaat om gevolgen voor dorpshuizen.   

 

Nadruk nu op dorpshuizen, vanwege de duidelijk gebleken urgentie. Zodra we de analyse 

hebben afgerond, met daarbij ervaringen van dorpsorganisaties, (zorg)initiatieven, 

ontvangt u het volledige rapport. Veel zorgzame bewonersinitiatieven organiseren hun 

bijeenkomsten en activiteiten vanuit buurt- en dorpshuizen. Een eerste onderdeel van de 

rapportage vindt u in de bijlage.  

 

Het baart ons zorgen van initiatieven te moeten vernemen dat ze verwachten (op termijn) 

in zwaar weer te komen. Wij roepen namens onze achterban op tot (financiële) steun voor 

inwonersinitiatieven in het algemeen en besturen van buurt- en dorpshuizen in het 

bijzonder.  

http://www.zorgzamedorpengroningen.nl/


 

 

In deze brief lichten we graag toe hoe u hier als gemeente een belangrijke bijdrage aan 

kunt leveren. Ons verzoek sluit aan op de brief die de Landelijke Vereniging van Kleine 

Kernen en de LSA aan alle gemeenten in Nederland hebben gestuurd. De Maatschappelijke 

Alliantie waarbij zowel LVKK als LSA zijn aangesloten en MAEX doen zowel een beroep op 

private fondsen, rijksoverheid als bedrijven om het genoemde Noodfonds te vullen t.b.v. 

bewonersinitiatieven. 

 

Financiële nood voor buurt- en dorpshuizen 

Veel buurt- en dorpshuizen geven aan zich zorgen te maken over hun liquiditeit. Dit zal 

alleen maar toenemen naarmate de coronacrisis voortduurt. Dit heeft een aantal redenen: 

• door de verplichte sluiting van buurt- en dorpshuizen tot in ieder geval 28 april 2020 

kampen zij met forse omzetdaling; 

• vaste lasten blijven doorlopen; 

• waar voor ondernemers  landelijke regelingen worden getroffen ter compensatie van de 

geleden schade, blijft dit voor buurt- en dorpshuizen uit. Zo staan zij niet op de lijst van 

getroffen sectoren en komen daardoor niet in aanmerking voor de Tegemoetkoming 

Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). 

 

Financiële nood voor inwonersinitiatieven 

Waar de nood voor buurt- en dorpshuizen hoog is, geldt dit in mindere mate ook voor 

inwonersinitiatieven. Ze hebben vaste lasten zoals de huur van een ruimte die doorloopt 

terwijl de activiteiten gedeeltelijk of volledig stil zijn gevallen. Verder ontvangen ze van 

fondsen en de gemeente subsidie om hun initiatief te realiseren, maar kunnen ze het 

initiatief als gevolg van het coronavirus (gedeeltelijk) niet uitvoeren. 

Verantwoordingstermijnen over bereikte resultaten komen snel dichterbij. 

 

Landelijke steun voor buurt- en dorpshuizen en inwonersinitiatieven 

Op basis van een landelijke inventarisatie van o.a. MAEX en de Landelijke Vereniging 

Kleine Kernen (LVKK, waar Groninger Dorpen lid van is en contacten mee onderhoudt) is 

geconcludeerd dat een sociaal noodfonds nodig is voor buurt- en dorpshuizen en 

inwonersinitiatieven. Dit sociale noodfonds moet noodlijdende initiatieven deze moeilijke 

periode doorhelpen. De Maatschappelijke Alliantie waarbij zowel LVKK als LSA zijn 

aangesloten en MAEX doen zowel een beroep op private fondsen, rijksoverheid als 

bedrijven om het genoemde Noodfonds te vullen t.b.v. bewonersinitiatieven. Verder wordt 

er hard gelobbyd om buurt- en dorpshuizen landelijk op de lijst te krijgen van getroffen 

sectoren waardoor ze aanspraak kunnen maken op de TOGS. 

 

Lokale steun voor buurt- en dorpshuizen en inwonersinitiatieven 

Naast de landelijke aandacht die wordt gevraagd, roept Groninger Dorpen gemeenten op 

coulant te zijn voor buurt- en dorpshuizen en inwonersinitiatieven. Gelukkig zien we 

verschillende gemeenten hier al proactief op handelen. Maatregelen die door gemeenten 

getroffen kunnen worden, zijn: 

• opschorting van het innen van gemeentelijke belastingen (OZB, afvalstoffenheffing, 

rioolheffing); 

• opschorting van het innen van terrasgelden voor buurt- en dorpshuizen met een 

terrasvergunning; 

• opschorting of kwijtschelden van huur voor buurt- en dorpshuizen voor gebruik van 

gemeentelijk vastgoed;  

• het verlenen van  een voorschot van de verleende exploitatiesubsidies 2020 aan buurt- en 

dorpshuizen; 



 

 

• het treffen van compenserende maatregelen. Door de opgelegde sluiting van buurt- en 

dorpshuizen lijden ze schade doordat inkomsten uit verhuur en horeca wegvallen. Deze 

schade wordt op dit moment niet ondervangen door het huidige pakket aan maatregelen 

dat door het kabinet is ontwikkeld; 

• versoepeling van de subsidieregeling in het Sociaal Domein om inwonersinitiatieven te 

ondersteunen in hun exploitatie; 

• het coulant omgaan met reeds verstrekte subsidies en daaraan gekoppelde 

verantwoordingsverplichtingen (prestatieafspraken) voor subsidieontvangers. 

 

We beseffen dat niet alle bovengenoemde maatregelen uitvoerbaar, van toepassing of 

wellicht al doorgevoerd zijn in uw gemeente. Daarnaast zal maatwerk nodig zijn om voor 

uw gemeente het best passende maatregelenpakket voor buurt- en dorpshuizen en 

inwonersinitiatieven te ontwikkelen. 

 

Tot slot 

De noodzaak van sterke gemeenschappen spreekt voor zich in tijden van crisis. Maar ook 

als het normale leven weer zijn intrede heeft gedaan, zal de nasleep van deze crisis groot 

zijn. In bijna iedere gemeenschap worden wel mensen getroffen door het coronavirus wat 

gevolgen heeft voor het welbevinden van individuen. Krachtige gemeenschappen met veel 

inwonersinitiatieven en een centrale plek voor buurt- en dorpshuizen zullen individuen 

helpen deze periode door te komen. Daarom hopen we dat u als gemeente wilt helpen de 

financiële schade van buurt- en dorpshuizen en inwonersinitiatieven zo veel mogelijk te 

beperken. Namens onze achterban bestaande uit dorpsverenigingen, buurt- en 

dorpshuizen en zorginitiatieven alvast hartelijk dank voor uw medewerking.  

 

Mocht u nog vragen hebben dan horen wij dat graag.  

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

       

 

Frans Musters        Gerda Steenhuis 

Voorzitter       Secretaris 

 

 

 

bijlage: eerste snelle analyse enquête Groninger Dorpen Corona: dorps- en buurthuizen 

d.d. 7 april 2020 


