
   

  
Raadsbrief 

 

 

 

 

Datum: 21 september 2022 Verzenddatum: 21 september 2022 

Behandeld door: Niels de Vries Mailadres: niels.devries@midden-groningen.nl 

Zaak: 909601 Portefeuillehouder: Annemiek Hoesen-Spithorst 

    

  

Onderwerp: schriftelijke vragen art 33 RvO inzake ondersteuning dorpshuizen 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Namens de fractie van Partij van de Arbeid zijn er op basis van artikel 33 van het RvO vragen 

gesteld. In deze brief beantwoorden wij deze vragen. 

  

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? 

 

Het college is op de hoogte van de functie van het dorpshuis als ontmoetingsplek, de ruimte die de 

Menterne biedt aan activiteiten in Muntendam en de rol van de huurder. Binnen de 

dorpsontwikkeling van Muntendam is het behoud van het dorpshuis en haar sociale functie ook een 

belangrijk uitgangspunt. 

  

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? 

  

Op 12 juli heeft de huurder het volgende voorstel voor vier ondersteuningsmogelijkheden van de 

gemeente ontvangen: 

  

1. Via het Bedrijf voor Werk Re-integratie en Inkomen kunnen ondernemers ondersteuning 

aanvragen. Dit kan via de link: https://www.bwri.nl/ondersteuning-voor-ondernemers. 

2. De mogelijkheid gebruik te maken van de recent gepubliceerde coronaregeling van de 

gemeente. Deze regeling liep tot 1 juli, maar het was mogelijk deze regeling te rekken tot 

medio juli. De huurder is verwezen naar de website van de gemeente Midden-Groningen: 

https://www.midden-groningen.nl/vergoeding-voor-organisaties-voor-verlies-door-

coronamaatregelen. 
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De huurder heeft aangegeven van beide regelingen geen gebruik te willen maken. Voor beide 

regelingen moet de aanvrager een financieel overzicht geven. De huurder heeft kenbaar gemaakt 

geen financiële gegevens aan de gemeente te willen geven. 

  

Daarnaast is de huurder aangeboden: 

  

3. De mogelijkheid mee te liften op het contract voor de levering van elektriciteit van de 

gemeente. Dat betekent een kostenreductie van circa 60% op het huidige markttarief. De 

levering van gas liep al via de gemeente. 

4. De mogelijkheid de huurovereenkomst aan te passen en een huurverlaging van circa 60% 

door te voeren. 

  

De huurder lift per 1 september mee op het energiecontract van de gemeente. Het voorstel voor 

het wijzigen van de huurovereenkomst is afgewezen. 

  

Op basis van de hiervoor genoemde voorstellen kunt u begrijpen dat het college zich niet herkent in 

de uitspraak dat de huurder “zijn eigen bonen moet doppen” en vergeleken zou worden met een 

“pizzeria”. Tijdens het gesprek van 6 juli heeft mevrouw Hoesen-Spithorst aangegeven dat de 

gemeente beperkte mogelijkheden heeft om de huurder te ondersteunen omdat het hier gaat om 

een onderneming. Het bedrijf van de huurder valt namelijk volgens de inschrijving bij de Kamer van 

Koophandel onder de Cafés Eenmanszaak Buffetexploitatie bedrijven. Om te verduidelijken wat dat 

betekent, zijn er een aantal voorbeelden benoemd. Omdat mevrouw Hoesen-Spithorst tijdens het 

gesprek niet alle mogelijke regelingen of subsidies paraat had, heeft zij toegezegd de 

mogelijkheden voor de vakantie van de huurder schriftelijk mede te delen. Binnen drie werkdagen 

heeft de huurder het hiervoor genoemde voorstel ontvangen. 

  

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? 

  

Het college weet dat de huurder van de Menterne zalen verhuurt en catering verzorgt in de 

Menterne. Het college kan zich voorstellen dat niet alle activiteiten even rendabel 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? 

  

Het college deelt het beeld dat veel ondernemers in Midden-Groningen tijdens de coronaperiode 

minder inkomsten hebben gehad. Het rijk en de gemeenten hebben hiervoor verschillende 

regelingen in het leven geroepen waar ondernemers gebruik van konden en kunnen maken. De 

huurder is gewezen op de verschillende mogelijkheden voor ondersteuning. Zie ook het antwoord op 

vraag 2. 
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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? 

 

In de beantwoording van vraag 2 is te lezen dat het college op de hoogte is van de gestegen 

energienota. De huurder is hulp aangeboden waarmee ze 60% op hun energierekening kunnen 

besparen en 60% op de huurkosten.  

  

6. De fractie van de PvdA zou graag inzicht willen hebben hoe de financiële ondersteuning bij 

de andere buurt-dorpshuizen en wijkcentra geregeld is. 

  

Van oudsher zijn er in de gemeente Midden-Groningen verschillen in de subsidiering en 

ondersteuning van dorpshuizen en wijkcentra. Er zijn twee dorpshuizen die directe financiële 

ondersteuning ontvangen van de gemeente Midden-Groningen. Daarnaast ontvangen een aantal 

wijkcentra in Hoogezand indirecte ondersteuning door lage huurlasten. Het college is zich bewust 

van deze verschillen en werkt aan een harmonisatie van beleid.  

  

Voor dorpshuizen zijn verschillende fondsen zoals het cofinancieringsfonds en het 

leefbaarheidsfonds. Naast de reguliere fondsen zijn er ook incidentele subsidiemogelijkheden zoals 

bijvoorbeeld de coronaregelingen. 

  

Er is een wezenlijk verschil tussen dorpshuizen die volledig ten dienste zijn van het dorp en de 

verhuur van zalen waarin naast commerciële ook maatschappelijke activiteiten plaatsvinden. Het 

bedrijf van de huurder valt volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel onder Cafés 

Eenmanszaak Buffetexploitatie bedrijven en richt zich hoofdzakelijk op de verhuur van zalen en het 

verzorgen van catering. 

  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 
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