Bijdrage van dorpshuis Ons Genoegen in Nieuwer Ter Aa voor het
agendapunt Strategische koers dorpshuizen en wijkcentra, zoals dat
behandeld zal worden in de vergadering van de commissie Fysiek Domein op
16 juni 2020.
Bij een peiling van de gemeente hoe ons dorpshuis aankijkt tegen de
voorgenomen beleidswijzigingen, heeft ons bestuur aangegeven akkoord te
kunnen gaan met die plannen. Toch geven wij u ook deze reactie. Het moet
zo’n 5 jaar geleden zijn dat het dorpshuis euro 32.000 subsidie per jaar kreeg.
In overleg met de toenmalige wethouder Jaap Verkroost werd afgesproken
dat het bestuur zou trachten op eigen initiatief dit bedrag terug te brengen
tot euro 27.500. Wij zijn met die uitdaging aan de slag gegaan. Vervolgens
werd een plan van wethouder Linda van Dort, waar behoorlijke bezuinigingen
in waren opgenomen, door de gemeenteraad weggestemd. Feitelijk hebben
wij in de daaropvolgende jaren een subsidiebedrag ontvangen van afgerond
euro 23.234. Aanzienlijk minder dan we verwacht hadden en vermoedelijk
ook niet in lijn met de formeel vastgestelde beleidsvisie van dat moment.
Aangezien we in de voorgestelde situatie een bedrag van euro 15.000 gaan
ontvangen, ontstaat er in ons geval – uitgaande van de “Verkroost aanpak” een min of meer een neutrale situatie, aangezien de huurbetaling van euro
13.234 gaat vervallen. Het is tegelijk een aanzienlijke achteruitgang ten
opzichte van het oorspronkelijke niveau van euro 32.000. Belangrijk tenslotte
vast te stellen dat we er echt van uit willen gaan dat het nu vastgestelde
subsidie niveau voor langere tijd geborgd wordt, zodat ons bestuur ook
plannen op langere termijn kan maken, gebaseerd op die situatie.
Ter aanvulling nog het volgende. De gemeente heeft het bedrag van de
onderhoudsbegroting aan het dorpshuis gegeven, omdat wij die post in eigen
beheer goedkoper kunnen uitvoeren en het de gemeente werk bespaart. Dat
is ook feitelijk gebleken, waardoor wij onze reserves wat hebben kunnen
verhogen en desondanks tal van energie besparende maatregelen hebben
doorgevoerd. Het is van groot belang dat deze aanpak ook in de toekomst
onverkort wordt gecontinueerd en in beleid wordt verankerd. De jaarlijkse
schouw door de gemeente heeft tot nu toe geen inzichten opgeleverd die
wijzen op achterstallig onderhoud. Er wordt jaarlijks door ons een
schriftelijke verantwoording gemaakt van wat dat jaar is gerealiseerd en wat
we het jaar daarop voornemens zijn uit te voeren conform het bestek van de
gemeente, waarover wij beschikken.

Daarnaast heeft de gemeente op haar kosten zonnepanelen op het dak laten
aanbrengen, wat ons een lagere energierekening oplevert.
Het bestuur van Dorpshuis Ons Genoegen.
8 Juni 2020.

