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Onderwerp: lncidentele subsidie buurt- en dorpshuizen
Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Dorps- en buurthuizen in Drenthe hebben als gevolg van de coronamaatregelen
te kampen met exploitatieproblemen. Zij hebben lang de deuren gesloten
moeten houden en nog kunnen zij maar mondjesmaat de deuren weer openen.
Daarbij: de coronacrisis ligt nog zeker niet achter ons.

De provincie onderschrijft de grote waarde van dorps- en buurthuizen voor de
leefbaarheid en sociale cohesie in dorpen en buurten in Drenthe. Hoewel de
provincie niet primair verantwoordelijk is voor de ondersteuning van deze cen-
tra, maar hier wel betrokkenheid op voelt, willen wij hen een financiële steun in
de rug geven, door alle dorps- en buurthuizen in Drenthe eenmalig een bedrag
van € 1.000,- toe te kennen.

Uitvoering verloopt via de Drentse gemeenten. Per gemeente is in kaart ge-

bracht hoeveel dorps- en buurthuizen er zijn. ledere gemeente ontvangt door
middel van een laagdrempelige regeling, zonder aanvullende inhoudelijke voor-
waarden, het bedrag wat aansluit op het aantal dorps- en buurthuizen die zij in
de gemeente huisvesten. Het is vervolgens aan de gemeenten om de dorps- en
buurthuizen de € 1.000,- toe te kennen, middels een dito laagdrempelige rege-
ling. Zo kunnen de dorps- en buurthuizen zelf bepalen waar zij het bedrag voor
inzetten - bijvoorbeeld voor de verhoogde energielasten.
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Voor een toelichting op het aantal dorps- en buurthuizen en de bedragen per
gemeente, zie bijlage.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

md/coll
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Bijlage:

Gemeente:
per gemeente

AA en Hunze:

Assen:

Borger-Odoorn:

Coevorden:
De Wolden:
Emmen:

Hoogeveen:
Meppel:
Midden-Drenthe:
Noordenveld:
Tynaarlo:
Westerveld:

Totaal:

aantal dorps- en buurthuizen

21 dorps-/buurthuizen
9 dorps-/buurthuizen
20 dorps-/buurthuizen
23 dorps-/buurthuizen
15 dorps-/buurthuizen
2'l dorps-/buu rthuizen
19 dorps-/buurthuizen
11 dorps-/buurthuizen
21 dorps-/buurthuizen
13 dorps-/buurthuizen
16 dorps-/buurthuizen
10 dorps-/buurthuizen

totaalbedrag

* € 1000,--
* € 1000,--
* €'1000,--
* € 1000,--
* € 1000,--
* € 1000,--
* € 1000,--
* € '1000,--

* € 1000,--
* € '1000,--

* € 1000,--
* € 1000,--

= €21.000,--

= € 9.000,--

= € 20.000,-

= € 23.000,--

= € 15.000,--

= €21.000,--

= € 19.000,--

= € 11.000,--

= €21.000,--

= € 13.000,--

= € 16.000,--

= € 10.000,--

'199 dorps-/buurthuizen * € 1000,-- =€ 199.000,-


