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Betreft:  steun voor buurt- en dorpshuizen i.v.m. corona 

Kenmerk:  PK/GW/VU21-021 

 

Geacht college, raadsleden en betrokken ambtenaren, 

 

Via de septembercirculaire van het Ministerie van BZK is bekend geworden dat er € 10 

miljoen steun vanuit het Rijk beschikbaar is gekomen om gemeenten te compenseren voor 

extra uitgaven aan buurt- en dorpshuizen i.v.m. coronaschade. Uit de rekenhulp die terug te 

vinden is op de website van Dorpshuizen.nl, blijkt dat de gemeente Midden-Groningen 

€ 33.473,- heeft ontvangen/tegemoet kan zien voor dit doel. 

 

Wij roepen u op om dit bedrag ook daadwerkelijk aan de buurt- en dorpshuizen in uw 

gemeente te besteden ter compensatie van de schade die zij als gevolg van corona hebben 

geleden.  

 

U kunt deze extra middelen inzetten voor het kwijtschelden van huur en/of gemeentelijke 

belastingen en het compenseren van tegenvallende inkomsten uit bijvoorbeeld horeca en 

zaalverhuur van de buurt- en dorpshuizen in uw gemeente. Of u kunt de middelen inzetten 

om in het nieuwe jaar het verenigingsleven in de buurt- en dorpshuizen weer op gang te 

helpen. Een goed idee is het om hierover met de buurt- en dorpshuizen in gesprek te gaan.  

In sommige gemeenten gebeurt dit al en Groninger Dorpen helpt hier graag bij.  

 

Ondersteuning is nog altijd nodig. De buurt- en dorpshuizen mochten afgelopen juni de 

deuren weer openen en hebben op 5 september via het evenement ’t Ken weer! gevierd 

dat we elkaar weer konden ontmoeten in en rond het buurt- en dorpshuis. Helaas waren er 

alweer snel coronamaatregelen nodig en zitten we nu in een lockdown waardoor ook de 

buurt- en dorpshuizen weer vrijwel geheel stil liggen. 

 

Vaste lasten blijven ondertussen gewoon doorlopen en veel buurt- en dorpshuizen worden 

geconfronteerd met sterk stijgende energielasten. Gevolg is dat buurt- en dorpshuizen 

almaar verder interen op reserves die eigenlijk bestemd zijn voor andere zaken zoals 

onderhoud aan het gebouw. 

 

https://www.dorpshuizen.nl/ook-in-2021-steun-voor-dorps-en-buurthuizen-via-het-gemeentefonds/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=vJYw2TwYQEI


 

 

Om buurt- en dorpshuizen ook in de toekomst hun belangrijke sociale functie te kunnen 

laten uitoefenen is en blijft financiële steun onontbeerlijk!   

 

Namens onze leden, ruim 160 dorpsverenigingen en 110 buurt- en dorpshuizen, alvast 

hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

Mocht u nog vragen hebben dan horen wij dat graag. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Namens het bestuur, 

 
Pieter Knol 

Adviseur 
 


