
 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 24 augustus 2022 

 

 

Onderwerp : Ondersteuning dorpshuizen 

 

 

Toelichting:  

Al sinds 2020 hebben we te maken met een pandemie. Tijdens deze pandemie zijn verschillende 
bedrijfstakken, waaronder ook de dorpshuizen genadeloos getroffen. 

In het begin hebben we in Midden-Groningen alle dorpshuizen vrijstelling gegeven van de pacht en 
energielasten.. Zo ook de Menterne, die verder geen subsidie ontvangt van de gemeente sinds het 
opheffen van de stichting. 

Nu alles weer open mag en kan blijkt dat er nog veel mensen de weg naar de dorpshuizen nog niet 
aandurven. 

Hierdoor zijn allereerst de lasten hoger dan de baten, en heeft men in de Menterne nogmaals hulp 
gevraagd van de gemeente. 

De verantwoordelijke wethouder, mevrouw Hoezen-Spithorst kwam een kijkje nemen in de Menterne. 
die vele clubs huisvest.  

De beheerders , familie Haan. wij begrepen van de beheerders dat ze van de wethouder nul op 
request kregen. Met als onderbouwing dat de gemeente ook de plaatselijke pizzeria niet ondersteunt 
zij zijn toch ook ondernemers? 

 

Graag zien wij uw antwoorden tegemoet. 



 

 

Het college/ de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen  schriftelijk te 
beantwoorden: 

                                                                    

Bovenstaande maakt de PvdA fractie u de volgende vragen stelt: 

1. Is het College op de hoogte van de functie van de Menterne in het dorp van Muntendam en van de 
goodwill die de pachters hebben? 

2. In 2020 en in 2021 kregen deze pachters wel ondersteuning van het College omdat het een 
dorpshuis met een grote maatschappelijke functie betreft. Maar nu worden ze vergeleken met een 
pizzeria die zijn eigen bonen maar moet doppen? Wat vindt het college hiervan? 

3. Weet het College dat de omzet bij bijvoorbeeld een bingomiddag voor ouderen meer kost dan dat 
het oplevert? Zeker nu mensen nog niet durven te komen en de middagen dus niet helemaal gevuld 
zijn? 

4. Door de sluiting tijdens corona, waren er weinig tot geen activiteiten en daarmee dus weinig 
inkomsten. Hierdoor kon er dus geen buffer kon worden opgebouwd. Deelt het College dit beeld met 
de PvdA? 

5. De energienota is ontzettend gestegen. Voor de pachters is het zonder steun niet haalbaar om hun 
werkzaamheden voort te zetten. Is het college hiervan op de hoogte? 

6. De fractie van de PvdA zou graag inzicht willen hebben hoe de financiële ondersteuning bij de 
andere buurt-dorpshuizen en wijkcentra geregeld is…. 

 

 

 

Namens de fractie van de PvdA, 

Thea van der Veen 

 
 

 
Algemene informatie:  Een raadslid kan schriftelijke vragen stellen (artikel 33 RvO) aan het college of de burgemeester. Dit 
wordt gebruikt om van het college of burgemeester een verduidelijking te verkrijgen. Het gaat om het verkrijgen van feitelijke 
informatie waarbij een opvatting van het college  wordt gevraagd. De gevraagde informatie is in het belang van het functioneren 
als raadslid.  
 
Informatie over de procedure voor raadsleden: Raadsleden dienen schriftelijke vragen in bij de griffier. Daarbij wordt 
aangegeven of er een voorkeur voor schriftelijke of mondelinge beantwoording bestaat.  

1. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat de vragen zijn 
ingediend. Tenzij het college of de burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, waarbij 
tevens aangegeven wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden. De beantwoording vindt schriftelijk 
plaats via een niet ondertekende brief.  

2. Het college moet mondelinge vragen uiterlijk beantwoorden in de eerste openbare  raadsvergadering, na het verstrijken 
van de periode van dertig dagen na de datum van indiening van de vragen. 

 

Informatie over de procedure voor de organisatie:  De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en 
regelen: schriftelijke vragen art. 33  

 

https://intranet.midden-groningen.nl/Project/CollegeBWagendasenbesluiten/Pages/Q_F2tEh_OU-RoXvn-rnUZw#H1n7hWIiyUGbGtmQUpU4oQ

