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Onderwerp : Afhandel i n g m otie fu nctieverbred i ng dorpsh u izen (M2O1 g-24)

Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de voortgang van de uitvoering van de motie "functiever-
breding dorpshu izen" (M201 8-24).

Over de uitvoering en voortgang/afhandeling van het eerste deel van de motie; "doe
een inventarisatie naar de wenselijkheid en de mogelijkheden om dorpshuizen in
Drenthe voor uiteenlopende faciliteiten geschikt te maken", hebben wij u per brief van
14 mei 2019 geïnformeerd.

Het tweede deel van de motie, op basis van de inventarisatie experimenteergeld be-
schikbaar stellen om door middel van een aantal pilots de provinciale plus ten aanzien
van de gemeentelijke taken te verkennen, is na de zomer van 201g opgepakt. Er zijn
vijf groepen met circa vijf dorpshuizen gevormd op de - reeds tijdens de inventarisatie
geformuleerde - thema's: informele zorg, formele zorg, sport en bewegen, kunst en
cultuur en commercieel/andersoortige inkomsten. Deze groepen zijn afzonderlijk van
elkaar in oktober 2019 bii elkaar geweest om te brainstormen over de eerste ideeën
qua plannen. Dit heeft geleid tot de volgende ideeën:



Thema
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idee

S preeku u r h u isarts, fys io, dorps-/wij kverpleegku nd i ge

Combi formele en informele dagbesteding
Dependancè apotheek, prikpoli

Ontmoeting organiseren en verbinding versterken door orga-
niseren verschillende activiteiten, uitbreiding bibliotheek-
functie, gezamenlijk koken en eten.
Verbinden dorpshuis met lokaal informeel zorginitiatief en
zorgboerderij.

Activiteiten ontplooien combi jong (kinderopvang) en oud.
Wandelarrangementen in combi met voorlichting door bij-
voorbeeld historische verenging.

Activiteiten voor jonge kinderen (4-8 jaar)

Zitgym en stoelyoga voor ouderen.
Positieve gezondheid.

Cultuur-historische activiteiten

Toneel en film

Muziek en kleinschalig theater
Open creatief atelier

Zaalverhuur voor vergaderi ngen/bijeenkom sten

Bedienen zakelijke markt

Werkplekken voor ZZP' ers
Professioneel koken voor inwoners met een kleine porte-
monnee.

Formele zorg

lnformele zorg

Sport en bewegen

Kunst & cultuur

Commercieel/an-
dersooÉige in-
komsten

ln februari/maar|2O20 komen de groepen, dan gezamenlijk, nogmaals bijeen om de
ideeën uit te werken tot plannen. Hierbij zijn de maatschappelijke organisaties respec-
tievelijk Biblionet, Zorgbelang Drenthe, Sport Drenthe, Kunst & Cultuur Drenthe en de
BOKD betrokken. Met deze organisaties is in de wintermaanden van 2019 contact
geweest om afspraken te maken over hun betrokkenheid en het bepalen van de geza-
menlijke koers. Medio februari 2020 vindt opnieuw contact en afstemming plaats met
de gemeenten.

We koppelen ook dorpshuizen, die op de vijf thema's al een en ander succesvol ont-
wikkeld en gerealiseerd hebben aan de groepen, zodat er gezamenlijk voldoende
daad- en denkkracht ontstaat. Wij koersen erop zoveel mogelijk vanuit de dorpshuÍs-
bestuurders te laten ontstaan en dat de middelen ook daadwerkelijk bij de dorps-
huizen terecht komen. Vanuit de maatschappelijke organisaties worden ze voorzien
van kennis, namen, praktische informatie, manieren van aanpak etc.

ln de planning gaan wijervan uit dat de dorpshuizen nog voor de zomer daadwerkelijk
aan de slag kunnen met de experimenten om te komen tot functieverbreding.
Wij stellen middelen beschikbaar voor deze experimenten. De experimenten lopen tot
eind 2021.

Het idee is om de experimenten te volgen door middel van onderzoek en monitoring,
zodat wij de good/best practices, maar ook de verbeterpunten, in kaart kunnen
brengen.
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Op basis van het gehele experiment bepalen wijwat de provinciale rol kan zijn ten
aanzien van de gemeentelijke taken in de functieverbreding van dorpshuizen.

Hiermee is ook het tweede deel van de motie afgedaan. Uiteraard informeren wij u na
afloop van de experimenten over de uitkomsten.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter secretaris

md/coll


