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Onderwerp: schriftelijke vragen art 33 RvO inzake Financiële toestand De Menterne Muntendam 

 

 

Geachte leden van de raad, 

  

Namens de fractie van GemeenteBelangen zijn er op basis van artikel 33 van het RvO een aantal 

vragen gesteld. In deze brief beantwoorden wij deze vragen. 

  

 

1: Is het college op de hoogte van de situatie in dorpshuis De Menterne in Muntendam? 

 

De situatie heeft onze aandacht en wij zijn al langere tijd hierover met de huurder in gesprek. 

 

2: Hoe is de communicatie verlopen tijdens de coronacrisis en is deze geëvalueerd? 

 

Er is tijdens de coronacrisis regelmatig informeel contact geweest met de huurder van De 

Menterne. Deze communicatie is niet geëvalueerd. 

 

3: Is het bij het College bekend dat er problemen zijn rondom de energierekeningen? En dat men 

sterk overweegt te moeten stoppen? 

 

Deze signalen hebben het college via verschillende kanalen bereikt. 

 

4: Heeft het college in beeld wat dit zou gaan beteken voor het voortbestaan van dorpshuis De 

Menterne? 

  

Wanneer een dorpshuis dreigt te sluiten draagt het college zorg dat de activiteiten doorgang 

kunnen vinden. Het voortbestaan van het dorpshuis zou niet afhankelijk moeten zijn van de 

huurder. Het college heeft de intentie om binnen de mogelijkheden die er zijn het voortbestaan 

van het dorpshuis in Muntendam te borgen. 
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5: Is het voor het college bekend dat door deze onzekerheid er geen afspraken voor de toekomst 

gepland kunnen worden door de pachters en dat men dus eigenlijk in een neerwaartse spiraal 

gedwongen worden? 

  

Het is ons niet geheel duidelijk welke afspraken er onduidelijk zijn voor de toekomst en op welke 

wijze de huurder in een neerwaartse spiraal gedwongen wordt. In de gesprekken met de huurder 

zal dit een van de gespreksonderwerpen zijn. 

  

6: Is erin beeld wat bovenstaande zaken voor gevolgen zouden kunnen hebben voor de diverse 

gebruikers van De Menterne? 

  

De gemeente heeft de zorgplicht dat het dorpshuis toegankelijk blijft voor activiteiten in het dorp. 

  

7: Word er door de gemeente nagedacht over een oplossing? 

  

De huurder van het dorpshuis is gewezen op de recent beschikbare coronasteun vanuit de gemeente 

en eventuele ondersteuning bij de aanvraag. Echter heeft de huurder aangegeven geen gebruik te 

willen maken van deze steun. In de gesprekken met de huurder wordt er gezamenlijk gezocht naar 

een oplossing.  

  

8: Spelen deze zaken bij andere dorpshuizen ook? En heeft het college dit in beeld? 

 

Er zijn bij het college geen problemen bekend rondom de energierekening van andere dorpshuizen 

in de gemeente Midden-Groningen. 
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