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Onderwerp: Steun dorps en wijkcentra 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Verschillende dorps-en wijkcentra hebbende afgelopen weken aandacht gevraagd voor hun 

financiele problemen als gevolg van de corona-crisis. Naar aanleiding hiervan is er een 

inventarisatie uitgevoerd bij alle dorps en wijkcentra.  

 

Uit deze inventarisatie blijkt dat  de financiele gevolgen van de coronacrisis per dorpshuis sterk 

verschillen in aard- en omvang. Dit betekent dat we er kiezen voor de volgende (maatwerk aanpak. 

 

Op dit moment wordt er door onze organisatie geen huur geind bij panden die gemeentelijk bezit 

zijn. Bij grote problemen kunnen dorps en wijkcentra zich bij onze organisatie melden en gaan we 

op zoek naar een maatwerkoplossing 

 

Daarnaast is aangegeven dat er  gekeken kan worden bij de eigen wijk of dorpsorganisatie. Het is 

wellicht mogelijk dat daar ruimte overblijft in het budget door de verminderde buurt en 

dorpsactiiviteiten. Dit budget kan dan in overleg ten goede komen aan het dorps of wijkcentrum. 

 

Inmiddels is er in de 2e kamer een motie aangenomen die het mogelijk maakt dat ook dorps en 

wijkcentra gebruik kunnen maken van de regeling TOSG. Het wachten is op de staatssecretaris voor 

goedkeuring.  

 

Ook zijn er verkenningen gaande om tot een provinciale regeling te komen door de vereniging 

Groninger gemeenten en de provincie Groningen. Het is op dit moment onduidelijk hoe ver deze 

verkenningen zijn. 

 

Uiteraard blijven we monitoren hoe de situatie zich verder ontwikkeld. Bij een aantal andere 
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centra kan het probleem urgent worden in de komende maand(en) wanneer er onvoldoende 

inkomsten gegeneerd kunnen worden. We zullen dan bezien of er extra maatregelen nodig zijn. 

 

We blijven de ontwikkelingen hieromtrent op de voet volgen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


