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Datum 4 maart 2021

Onderwerp
Uitvoeren Rijksregeling compensatie wijk, buurt- en dorpshuizen corona 2020

Wij willen
De daarvoor ontvangen middelen van het Rijk, beschikbaar stellen aan de wijk, buurt- en 
dorpshuizen ter compensatie van tegenvallende inkomsten als gevolg van de corona-
crisis. 

Wij besluiten
1. De corona compensatie van het Rijk 2020 ad. € 50.112 bij de jaarrekening 

beschikbaar houden voor 2021 en dit als bestemmingsvoorstel in de jaarrekening op 
te nemen;

2. Vooruitlopend op behandeling en vaststelling jaarrekening instemmen met uitgaven 
boven het in 2021 in de begroting beschikbaar gestelde budget.

3. Het bedrag gelijk (iedereen evenveel) te verdelen onder de aanvragen van de wijk, 
buurt- en dorpshuizen 

Want
1. Het kabinet heeft € 17 miljoen voor 2020 beschikbaar gesteld om gemeenten te 

compenseren voor de extra uitgaven voor de dorps- en buurthuizen. Deze extra 
uitgaven bestaan onder andere uit het kwijtschelden van huur en het 
compenseren van tegenvallende inkomsten uit bijvoorbeeld horeca en zaalverhuur 
van buurt- en dorpshuizen. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de algemene 
uitkering van het gemeentefonds. Voor Hoogeveen is dit € 50.112

2. Het totaal van de aanvragen van de wijk, buurt- en dorpshuizen, om in 
aanmerking te komen voor deze compensatie, is meer dan het dubbele dan de 
uitkering van het Rijk. Daarom wordt voorgesteld het ontvangen budget volgens 
de methode ‘iedereen evenveel’, te verdelen. 

Maar
De Rijksbijdrage is niet geoormerkt.

Achtergrond
Na bekendmaking van de Rijksregeling en overleg in de Trojka Gezond en Vitaal zijn de 
besturen van de wijk, buurt- en dorpshuizen 2 keer bekend gemaakt met deze regeling 
(26 november en 22 december). De mogelijkheid werd geboden voor het indienen van 
een subsidieaanvraag.
Er zijn 9 aanvragen voor compensatie ontvangen. 

De financiële gevolgen zijn 
Zie: wij besluiten

Burgemeester en wethouders 
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Alternatieven
Rijksbijdrage niet gebruiken voor de wijk, buurt- en dorpshuizen.
Het niet inzetten van deze bijdrage t.b.v. de wijk, buurt- en dorpshuizen zal veel vragen 
oproepen. 

Communicatie
Subsidieaanvraag wordt verder regulier afgehandeld

Bijlagen
Brief van de minister van binnenlandse zaken 


