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SAMENVATTING
Voor u ligt de Kadernota dorpshuizen en multifunctionele centra (MFC’s). Deze nota kent drie
belangrijke (harmonisatie) doelen. Ten eerste het beleid op de korte termijn formuleren. Ten tweede
de financiële stromen naar de dorpshuizen en de MFC’s aangeven en ten derde de contouren van het
beleid op de langere termijn duiden. Daarvoor worden de volgende voorstellen gedaan.
Per voorstel wordt verwezen naar het hoofdstuk en de bladzijde van deze Kadernota alwaar het
voorstel uitvoerig is beschreven en toegelicht.
Visie, taken en verantwoordelijkheden
1.

Één ontmoetingsplek in de 26 kernen is het uitgangspunt. Dat is cruciaal voor de leefbaarheid en
de sociale vitaliteit van de kern. Bewoners moeten elkaar kunnen ontmoeten. In het Bidbook West
Betuwe 2030 en het coalitieakkoord ‘Samen verder bouwen’ 2020-2022 is dit ook uitgesproken.
Het dorpshuis en/of MFC is hiervoor het middel (5-33).

2.

Er worden vier modellen dorpshuizen onderscheiden. Het klassieke dorpshuis dat verhuurt. Het
dorpshuis plus dat ook activiteiten organiseert. Het netwerk huis, het dorpshuis werkt actief
samen met andere organisaties en het dorpshuis dat zelf onderneemt, in samenwerking met
anderen worden (nieuwe) activiteiten ontplooid. Ieder dorpshuis maakt zelf uit wat voor een
dorpshuis ze willen zijn (5-33).

3.

De primaire verantwoordelijkheid voor het functioneren van een dorpshuis behoort toe aan de
inwoners van de desbetreffende kern. Het bestuur regelt in overleg met organisaties en
verenigingen èn vrijwilligers het reilen en zeilen van een dorpshuis (5-34).

4.

De primaire verantwoordelijkheid voor het functioneren van de vier MFC’s berust niet expliciet bij
de inwoners van de desbetreffende kern. Van belang is dat bestuurders een MFC willen en kunnen
exploiteren (5-35).

5.

Voor dorpshuizen vervult de gemeente een faciliterende en ondersteunende taak. Maatwerk per
dorpshuis is daarbij van belang. Voor drie MFC’s heeft de gemeente een meer zakelijke
verantwoordelijkheid. Met name de exploitatie is hierbij van groter belang (5-35).

Aantal dorpshuizen
6.

Omschreven wordt onder welke omstandigheden een dorpshuis niet langer in functie kan blijven
en onder welke voorwaarden een dorpshuis aan de lijst kan worden toegevoegd (5-35).

7.

Het aantal dorpshuizen wordt bepaald 21 omdat twee ontmoetingsplekken niet of onvoldoende
voldoen aan de omschrijving van een dorpshuis (5-36).

De korte termijn
8.

De gemeente heeft in overleg met vijtien dorpshuizen een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan
op (DMOP) opgesteld. Voor deze dorpshuizen wordt daarmee duidelijk wanneer en met welke
uitgaven beheer en onderhoud gepaard gaan. De gemeente heeft ook een DMOP opgesteld voor
de drie dorpshuizen die in eigendom zijn van de gemeente. Op deze wijze ontstaat een objectief
en uniform beeld van het te plegen beheer en onderhoud aan de dorpshuizen. Op basis van
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bovenstaande gegevens wordt voor 15 dorpshuizen een fonds Steengoed in het leven geroepen.
In een op te stellen subsidieregeling Steengoed wordt opgenomen op welke wijze dorpshuizen
financiële middelen kunnen onttrekken uit dit fonds (6-38).
9.

Alle 21 dorpshuizen komen in aanmerking voor de subsidie Vitale dorpshuizen. Doel van deze
subsidie is om dorpshuizen in staat te stellen activiteiten te organiseren en te ontwikkelen die het
gemeentelijk beleid verder brengt (6-40).

10. Daar waar sportvoorzieningen onderdeel uit maken van dorpshuizen gaat de gemeente de

zogenaamde “Klokurenvergoeding” continueren en harmoniseren. Taken en
verantwoordelijkheden worden opnieuw vastgelegd (6-42).
11. Voor de drie dorpshuizen en de drie MFC’s, in eigendom van de gemeente, is een DMOP

opgesteld. De bestaande voorziening in de gemeentelijke begroting wordt aangepast (6-42).
12. De vier MFC’s komen in aanmerking voor de subsidieregeling Vitale dorpshuizen en zelfde

afspraken gelden voor de drie MFC’s die een sportvoorziening hebben (6-40-43).
De lange termijn
13. De gemeente West Betuwe en de dorpshuizen maken afspraken over waar het dorpshuis nu staat

en wat ze in de toekomst wel of niet naar toe willen. Op basis hiervan wordt een ‘tafel van zeven’
opgesteld, bevattende zeven beleidszaken (7-47).
14. Op basis van de beleidsnota Sociaal domein en het uitvoeringsplan worden afspraken gemaakt

over hoe het dorpshuis daar een eigen invulling aan wil en kan geven (7-48).
15. Bestaande, nieuwe en/of te verplaatsen voorzieningen dienen primair in dorpshuizen te worden

gehuisvest tenzij gemotiveerd kan worden dat dit niet mogelijk of wenselijk is. In het gemeentelijk
subsidiebeleid wordt de voorwaarde opgenomen dat de te subsidiëren activiteit in een kern in het
dorpshuis dient plaatsen te vinden, tenzij gemotiveerd kan worden dat dit niet wenselijk of
mogelijk is (7-48).
16. Ten aanzien van het vastgoedbeleid wordt voorgesteld om daar waar een sportvoorziening in een

dorpshuis aanwezig is gescheiden exploitatieopzetten te maken, dus voor de sportvoorziening en
voor het dorpshuis. Indien substantiële investeringen in een dorpshuis moeten plaatsvinden zal
worden bezien op welke wijze hiervoor financiële dekking kan worden gerealiseerd.
In de opgestelde DMOP zijn duurzaamheidsmaatregelen opgenomen. Nagegaan wordt op welke
wijze realisatie van die maatregelen de komende jaren mogelijk zijn.
Vastgelegd wordt, vanwege de maatschappelijke functie, dat de gemeente zeggenschap en/of het
voorkeursrecht krijgt bij een herbestemming of vervreemding van een dorpshuis (7-49).
17. Harmonisatie van bestemmingsplannen en regelgeving inzake de drank- en horecawet zullen

worden bekeken naar mogelijkheden en zo nodig vindt aanpassing plaats (7.49).
18. Werving en opleiding van vrijwilligers blijft bijzondere aandacht verdienen. Hiervoor wordt een

apart beleidskader opgesteld. Bezien wordt of andere methoden en afspraken wenselijk zijn (749).
19. Voorgesteld wordt een klankbordgroep Dorpshuizen en MFC’s in te stellen die het

gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd kan adviseren (7-50).
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20. Voorgesteld wordt om een jaarlijks overleg dorpshuizen te houden (7-50).
21. Voor de vier MFC’s geldt hetzelfde proces als voor de dorpshuizen. In een overleg met de

gemeente wordt bezien waar het MFC nu staat en waar het in de toekomst naar toe wil. Op basis
hiervan worden afspraken gemaakt over de ‘tafel van zeven’, de zeven beleidsvoorstellen (7.46).
22. Een vertegenwoordiger van de MFC’s neemt plaats in de klankbordgroep Dorpshuizen en MFC’s.

Een jaarlijks overleg met de vier MFC’s wordt van belang geacht. Een thematische invulling van die
bijeenkomst is denkbaar (7-50).
Uitvoering voorstellen
23. Na besluitvorming in de raad zal in overleg met de dorpshuizen en de MFC’s worden bepaald

langs welke weg de voorstellen betreffende harmonisatie op de korte termijn en de ‘Tafel van
zeven’ worden uitgevoerd al dan niet met een overgangsperiode voor wat de financiële kant
betreft. (2-7).
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1.

AANLEIDING

Per 1 januari 2019 zijn de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen opgegaan in de gemeente
West Betuwe. Daarmee kregen 23 dorpshuizen en vier Multifunctionele centra (MFC) een nieuwe
gesprekspartner, de gemeente West Betuwe. Voormalig Geldermalsen telde 11 dorpshuizen,
voormalig Lingewaal vijf en voormalig Neerijnen zeven. De vier MFC’s zijn gelijkmatig verdeeld over de
voormalige gemeenten Geldermalsen en Neerijnen, ieder twee.
De drie voormalige gemeenten hebben ieder op hun eigen wijze dorpshuizen en MFC’s tot stand
gebracht en vervolgens het beleid geformuleerd en uitgevoerd. Dit leidde tot verschillende financiële

Dorpshuizen en MFC’s verdeeld over de gemeente West Betuwe

stromen richting de dorpshuizen. Na het ontstaan van de gemeente West Betuwe is een grote
verscheidenheid ontstaan in de dorpshuizen en de MFC’s.
Het eerste doel van de Kadernota dorpshuizen en multifunctionele centra, verder de Kadernota
genoemd, is om voor dorpshuizen en de MFC’s , die de gemeente West Betuwe op dit moment kent,
beleid te formuleren. Het beleid dat gericht is op het behouden en versterken van dorpshuizen in de 26
kernen. Om hiermee leefbaarheid, sociale samenhang en vitaliteit in de overwegend kleine kernen in
stand te houden. In het Bidbook West Betuwe 2030 en het Coalitieakkoord 2020 – 2022 is deze wens
vastgelegd.
Het tweede doel van deze Kadernota is om op basis van het geformuleerde beleid de harmonisatie
van subsidies te doen laten plaatsvinden. Dat wil zeggen dat op basis van eenduidige doelen en
maatstaven de beschikbare budgetten opnieuw verdeeld worden. Maatwerk is daarbij van belang.
De harmonisatie van het dorpshuizenbeleid, inclusief de MFC’s, en de subsidies dienen in 2020 te
worden afgerond. Op basis daarvan kunnen subsidieregels worden opgesteld opdat bestuurders van
dorpshuizen in het voorjaar van 2021 een subsidie voor 2022 kunnen aanvragen. Op grond van de nota
Uitgangspunten nieuw subsidiebeleid en de Algemene subsidieverordening West Betuwe 2020 worden
door het college subsidieregels vastgesteld.
Het derde doel van de Kadernota is om een doorkijk te geven naar de periode 2021-2026 en verder.
Besluitvorming op de korte termijn dient te worden uitgevoerd en dat kost tijd. Niet alles kan in 2020
worden gerealiseerd. Vervolgens staan maatschappelijke ontwikkelingen niet stil en die kunnen
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positieve of negatieve gevolgen hebben voor de dorpshuizen en de MFC’s in de toekomst.
Maatschappelijke ontwikkelingen die op ons af komen zullen samen met de bestuurders van de
dorpshuizen en de MFC’s tegemoet worden getreden. Deze Kadernota geeft daarvoor, wat de
dorpshuizen en MFC’s betreft, handreikingen. Ook op andere beleidsterrein vinden transities plaats.
Afstemming, integratie is daarbij van belang.
De opbouw van de Kadernota Dorpshuizen en Multifunctionele centra is als volgt.
Hoofdstuk 2 beschrijft de historie van dorpshuizen en in mindere mate van de MFC’s.
In hoofdstuk 3 wordt een beeld geschetst van de huidige situatie en ontwikkelingen die hebben
plaatsgevonden en/of gaande zijn. Een impressie die sterk is ingegeven door de gesprekken die met
bestuurders en/of beheerders van de dorpshuizen en van de MFC’s zijn gevoerd. Vervolgens wordt in
hoofdstuk 4 kort het gevoerde beleid weergegeven van de drie voormalige gemeenten Geldermalsen,
Lingewaal en Neerijnen.
Hoofdstuk 5 omschrijft de definities, begrippen, visie, en verantwoordelijkheden van de betrokken
partijen; de gemeente en de bestuurders van de dorpshuizen en MFC’s.
Hoofdstuk 6 betreft de korte termijn, het tijdbestek van dit jaar, 2020. Voorstellen voor de harmonisatie
komen aan de orde.
Hoofdstuk 7 gaat over de langere termijn en geeft aan welke vraagstukken opgepakt dienen te
worden.
De nota start met een samenvatting van de voorstellen die worden gedaan. Zo wordt duidelijk wat met
deze Kadernota Dorpshuizen en Multifunctionele centra wordt beoogd.
De dorpshuizen en de MFC’s zijn uitvoerig betrokken bij de totstandkoming van deze Kadernota.
1. In het voorjaar zijn drie bijeenkomsten gehouden over het nieuwe subsidiebeleid, de harmonisatie,
waarvoor de dorpshuizen en de MFC’s ook zijn uitgenodigd.
2. In het voorjaar zijn alle dorpshuizen en MFC’s ambtelijk en vaak ook bestuurlijk bezocht op locatie.
Er hebben uitvoerige gesprekken plaatsgevonden.
3. In juni/juli van 2020 is een viertal bijeenkomsten gehouden. De stand van zaken en mogelijke
denkrichtingen zijn besproken. Een verslag van deze bijeenkomsten is in de bijlagen opgenomen.
4. In oktober 2020 zijn bestuurlijke overleggen gevoerd met de dorpshuizen en de MFC’s. De concept
Kadernota dorpshuizen en MFC’s is gepresenteerd.
Een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van dorpshuizen en een MFC heeft in enkele
bijeenkomsten van gedachten gewisseld met de gemeente over de toekomst van de dorpshuizen en
de MFC’s. Nadrukkelijk is afgesproken dat standpunten niet namens de dorpshuizen en de MFC’s
werden ingebracht. De samenstelling van de klankbordgroep is in bijlage IV opgenomen.
In december 2020 zal de raad een besluit nemen over deze Kadernota. In 2021 zal met de dorpshuizen
en de MFC’s een overleg worden gehouden en zullen afspraken worden gemaakt voor de korte termijn,
met name de subsidies voor 2022, en meer beleidsmatige afspraken voor de langere termijn. Indien
nodig en wenselijk zullen ook overgangsbepalingen worden opgesteld voor de dorpshuizen die het
aangaat.
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2.

HISTORIE

Het bestaan van buurt-, club-, dorps-, volkshuizen voert terug tot het eind van de negentiende eeuw. In
die tijd ontstond het enerzijds als een vorm van volksontwikkelingswerk, dat in Nederland als gevolg
van het verlichtingsdenken in de 19 eeuw vorm had gekregen, anderzijds ontstond het naar analogie
van de gemeenschapshuizen zoals die in Engeland werden opgericht. Deze huizen ontstonden met
name in de grote steden en werden meestal Volkshuizen genoemd. Toch ontstond het eerste
dorpshuis in Nederland op het platteland, namelijk in Asperen.
De Nederlandsche Staatscourant meldt op 29 juli 1889
de oprichting van de Vereeniging, reciteergezelschap
Eendracht Maakt Macht (EMM) te Asperen: ,,Het doel
van het gezelschap is, door gezellig samenzijn,
opgeluisterd door voordrachten en de behandeling van
verschillende onderwerpen op elk gebied, door 't
houden van openbare vergaderingen, 't opvoeren van
tooneelstukken, 't verspreiden van nuttige geschriften
en 't onderhouden van eene leesbibliotheek, de
ontwikkeling en beschaving in de hand te werken en te
Foto dorpshuis 1916, EMM aan de Voorstraat
bevorderen.''
(rechts)

De Volkshuizen in algemene zin hadden tot doel de bewoners van veelal arbeidersbuurten in culturele
zin op te voeden. In dit kader werd ook wel gesproken over culturele verheffing van de
arbeidersklasse. Albertina van Kessel kwam in Rumpt uit een notarisfamilie en was begaan met die
zogenaamde culturele verheffing. Albertina van Kessel liet in 1912 bij notariële akte een stichting in
het leven roepen, de Albertina van Kessel Stichting genaamd. Deze kreeg tot doel het oprichten, in
standhouden en exploiteren van een lokaliteit. De twee verenigingen die Rumpt omstreeks 1910 rijk
was, waren fanfare Voorwaarts en zangvereniging Juliana en die misten node een gebouw om
repetities en uitvoeringen te houden. Zo ontstond in 1912 het dorpshuis Albertina in Rumpt.
In de eerste helft van de 20e eeuw breidde het buurthuiswerk zich verder uit. Op het platteland werden
zowel dorpshuizen als buurthuizen gesticht, vaak met een vergelijkbaar doel, te weten
volksontwikkeling. In 1928 werd de Nederlandse Bond van Volkshuizen (NBV) opgericht. Ook van
kerkelijke zijde werd de waarde van het club- en buurthuiswerk ontdekt. Vanuit de kerken was in de
periode voor de Tweede Wereldoorlog vooral van belang om greep te houden op de jongeren van de
eigen denominatie. Sint Franciscus Liefdewerk verzorgde het club- en buurthuiswerk bestemd voor
katholieke jongeren, maar legde zich vooral toe op de opvang van kansarme jongeren.
Zo hadden en hebben bijvoorbeeld de dorpshuizen in Beesd (Dorpskring), Enspijk (Dorpskamer), en
Tuil een relatie met de kerk. Vanuit de kerk werden naast
religieuze ook sociaal maatschappelijke activiteiten
georganiseerd. Ook zien we dat voormalige
schoolgebouwen de functie dorpshuizen kregen. De
dorpshuizen de Schakel en Tuil zijn daar voorbeelden van. .
Het club- en buurthuiswerk maakte tijdens de Tweede
Wereldoorlog een periode van bloei door. De Duitse
bezetter liet het werk ongemoeid, omgekeerd schikten de
meeste club- en buurthuizen zich naar de maatregelen van
de bezetter.

Gedenksteen 1857 school in Tuil, later dorpshuis
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Na de Tweede Wereldoorlog begon een periode van verdere uitbreiding van het club- en buurthuiswerk
– vanaf die tijd als een verzamelnaam voor het werk in club-, buurt-, dorps- en volkshuizen gebruikt –
zowel vanuit de kerken als vanuit de niet-kerkelijk gebonden organisaties. De eerste subsidieregeling
voor het jeugdwerk dateert uit 1949 en richtte zich met name op de "massajeugd”. Vlak na de Tweede
Wereldoorlog heerste er grote bezorgdheid over wat genoemd werd "de geestesgesteldheid van de
massajeugd". Gevreesd werd voor maatschappelijke verwildering van de jeugd.
De overheid besloot vervolgens door middel van subsidieregelingen het werk in de club- en
buurthuizen te stimuleren. De uitbreiding van het club- en buurthuiswerk hield nauw verband met de
totstandkoming van deze rijkssubsidieregelingen, waarmee zowel de bouw als de exploitatie van
buurthuizen grotendeels bekostigd konden worden. Voor de Tweede Wereldoorlog was veelal sprake
van private financiering van het werk.
Naast de al bestaande landelijke organisatie de NBV, die haar naam veranderde in de Nederlandse
Bond voor Sociaal-Cultureel Vormingswerk, ontstond in 1969 de SALCO (Stichting Samenwerkende
Landelijke Centrale Organen voor Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk), waarin het werk van zeven
levensbeschouwelijke koepels voor club- en buurthuiswerk werd gebundeld.
In 1978 fuseerden NBV en SALCO tot de vereniging
GAMMA. In de tweede helft van de jaren tachtig
trad een stagnatie op door een substantiële korting
van 40% op de rijksbijdragen voor het sociaalcultureel werk. Het rijk besloot de
verantwoordelijkheid voor het werk over te dragen
aan de gemeenten. Feitelijk betekende dit het einde
van de landelijke organisaties voor club- en
buurthuiswerk. Hun rol werd deels overgenomen
door provinciale instellingen en deels door
stedelijke organisaties. In de provincie Gelderland
Kerk en school te Est
ontstond de vereniging Dorpshuizen en Kleine
Kernen (DKK) welke tot doel heeft de dorpshuizen en kleine kernen in de provincie te ondersteunen.
In 1977 waren er volgens het CBS circa 1500 instellingen voor club- en buurthuiswerk. In 1995 waren
er volgens het CBS 1427 instellingen. In 2006 waren er dat volgens CBS 1160.
Sinds de invoering van de Welzijnswet in 1987 zijn de gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor
de financiering van het club- en buurthuiswerk. Club- en buurthuizen zijn – mede door de
schaalvergroting vanaf 1990 – in veel gevallen onderdeel geworden van plaatselijke of regionale
welzijnsorganisaties. Sinds 2012 is er sprake van een sterke daling van het aantal buurthuizen in
Nederland, omdat meerdere gemeenten vanwege de bezuinigingen besloten hebben om deze
voorzieningen te sluiten. Het Sociaal Cultureel Planbureau geeft aan, dat – hoewel harde cijfers
ontbreken – er door de financiële crisis een groter beroep wordt gedaan op vrijwilligers: "In plaats van
een welzijnswerker gaan bijvoorbeeld de bewoners zelf vrijwillig een buurthuis beheren". Een
voorbeeld hiervan is het Dorpshuis Tricht dat in zijn geheel door vrijwilligers wordt gerund. Zo zijn er
van de 27 accommodaties maar zes in bezit van de gemeente, het gaat om drie dorpshuizen en drie
Multifunctionele centra. Stichtingen, verenigingen, kerken en in een enkel geval een woningstichting
hebben het grotendeel van de dorpshuizen in de gemeente West Betuwe in bezit.
Het verdwijnen van de agrarische functie en de immigratie van voornamelijk stedelijke nieuwkomers in
de tweede helft van de 20e eeuw naar de kleine kernen heeft tot grote veranderingen in de dorpen
geleid. Veranderingen die, althans voor wat betreft het noordelijke platteland, fraai zijn beschreven en
gedocumenteerd in het boek “Hoe God Verdween uit Jorwerd” van Geert Mak. Maar ook
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wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de ooit zo vanzelfsprekende sociale cohesie op het
platteland sterk is veranderd. De economische binding heeft als kern van de leefbaarheid
plaatsgemaakt voor de woonkwaliteit. Zowel nieuwkomers als autochtone dorpelingen zijn minder
afhankelijk geworden van de voorzieningen in het eigen dorp. Daarbij komt nog dat de gemeente West
Betuwe sterk vergrijst en jongeren ziet wegtrekken naar elders buiten de gemeente. Het accent is in de
loop der tijd, al is het niet zwart-wit gekleurd, verschoven van jong naar oud.
Een reactie op bovenstaande ontwikkelingen is onder andere het ontstaan van de multifunctionele
centra geweest. Samenwerking en bundeling van maatschappelijke functies onder één dak en met één
gezamenlijke ontmoetingsfunctie namen niet alleen de rol van het oorspronkelijke dorpshuis over. Een
bezoeker heeft een aanbod van voorzieningen zoals de apotheek en de bibliotheek. Naast de
ontmoetingsfunctie zijn veel MFC’s gebouwd met de veronderstelling dat het goedkoper is dan alle
organisaties apart huisvesten. Het aantal MFC’s is vooral na 2000 in Nederland hard gegroeid. Zo ook
in de gemeente West Betuwe waar er nu vier zijn. Met MFC’s worden zakelijke afspraken gemaakt en
vastgelegd in overeenkomsten. Een meer professionele aansturing (kennis, formats, governance) dan
in het algemeen bij dorpshuizen.
De laatste decennia worden Dorpshuizen meer en meer geacht hun eigen broek op te houden.
Daardoor zijn dorpshuizen andere activiteiten gaan doen. Aansluiting is gezocht bij de wet WMO, de
Jeugdwet en de participatiewet. Ook commerciële activiteiten werden meer en meer georganiseerd. In
de praktijk blijkt dat dit niet altijd voldoende is voor een dorpshuis om zelfstandig in de zwarte cijfers
te blijven. Gemeenten dienen daarom nog steeds dorpshuizen te ondersteunen. Zo ook in de
gemeente West Betuwe.
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Overzicht kenmerken dorpshuizen en multifunctionele centra in de gemeente West Betuwe, juli 2020
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3

DE HUIDIGE SITUATIE

Het beeld van dorpshuizen en Multifunctionele centra in de gemeente West Betuwe
De ontstaansgeschiedenis van de 23 dorpshuizen en de vier Multifunctionele centra, het gevoerde
beleid van de voormalige gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen en bijzondere
omstandigheden die tot bepaalde keuzes hebben geleid heeft een caleidoscopisch beeld van
dorpshuizen en MFC’s in de gemeente West Betuwe opgeleverd. Voorgaand overzicht geeft die
kleurrijke situatie weer.
Op basis van de gevoerde gesprekken met bestuurders en beheerders van de dorpshuizen en de
MFC’s wordt een algemene indruk gegeven van huidige situatie.
Activiteiten
Er vindt een breed scala aan activiteiten plaats in de dorpshuizen op het terrein van cultuur, kunst,
onderwijs, sport, welzijn en zorg. Festiviteiten die als een rode draad door de dorpshuizen heen lopen
zijn Koningsdag, Sinterklaas en Kerstmis.
Daarnaast zijn professionele organisaties met name in de Multifunctionele centra en soms gehuisvest
in een dorpshuis of organiseren in de dorpshuizen activiteiten en/of verlenen diensten. Veel
dorpshuizen houden feesten en partijen maar ook begrafenissen en condoleances. Deze laatste gaan
in dorpshuizen altijd voor. Andere activiteiten worden daarvoor opzij gezet. Diverse dorpshuizen
hebben een pachtovereenkomst met een uitbater waardoor een restaurant, eetcafé en bar aanwezig
is.
Als we uitgaan van een maximale bezettingsgraad van 40 weken van maandag tot en met vrijdag en
van 9.00 uur tot 22.00 uur dan bestaat de indruk dat de bezettingsgraad van de dorpshuizen
gemiddeld niet hoog is. Dit is begrijpelijk gezien de omvang van het inwonertal van de kernen en de
aanwezigheid van andere voorzieningen in een aantal kernen. Veel dorpshuizen constateren dat er
sprake is van concurrentie. Concurrentie die gevoeld wordt door de negatieve ambiance van het
dorpshuis, de prijsstelling of andere subjectieve redenen.
Dorpshuisbestuurders constateren dat het aantal verenigingen en het aantal leden in de loop der jaren
terug is gelopen. Met name wordt gewezen op de jeugd. Voor feestelijke activiteiten in een dorpshuis
is de jeugd steeds minder te porren.
Dorpshuizen onderkennen dat en gaan steeds meer op zoek naar andere, nieuwe activiteiten waarbij
het accent meer op ouderen komt te liggen. Ook commerciële activiteiten, feesten, catering, diners en
dergelijke, vinden meer en meer plaats. Enerzijds wenselijk en noodzakelijk om de dorpshuisfunctie
beter te kunnen blijven vervullen, anderzijds moet er voor gewaakt worden dat de commerciële functie
de maatschappelijke functie van een dorpshuis te veel weg drukt.
Accommodatie
Een aantal dorpshuizen waren van oudsher sterk verbonden met de kerk en het onderwijs. Die
dorpshuizen waren vroeger klaslokalen en vertonen ook nog die kenmerken. Een tweede hausse aan
bouw van dorpshuizen ontstonden in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Dorpshuizen met
een sterk functionele indeling gericht op het verenigingsleven. Een derde golf vond plaats voor en na
de eeuwwisseling met meer als kenmerk het multifunctionele waarbij maatschappelijke organisaties
c.q. professionele instellingen in het dorpshuis hun intrede deden. Een impressie van de huidige
aanwezige functionaliteiten in de dorpshuizen zijn: theater, podium voor optredens, feestvloer,
basisscholen, gymzaal, sportzaal of een sporthal, vergaderzalen, restaurant, cafetaria, café, foyer en
dergelijke. Gymzalen zijn soms ook ingericht als feestzalen.
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Dorpshuizen zijn meestal ‘stand-alone’ voorzieningen maar maken soms onderdeel uit van andere
accommodaties; met name de Multifunctionele centra. De verscheidenheid is groot: Zo is de
Ontmoeting in Geldermalsen aan de kerk gebouwd, De Dorpskamer is onderdeel van een aantal
woningen naast de kerk gelegen in Enspijk. De Biskamp ligt naast een voetbalvereniging in Hellouw en
Het Klokhuis ligt aan een plein met twee scholen en een bibliotheek in Beesd. Andere voorzieningen
rondom een dorpshuis zijn bijvoorbeeld een cafetaria een jeu-de-boulesbaan, een speelplaats en een
hondentrainingsveld.
Parkeerplaatsen liggen voornamelijk op openbaar terrein. Een uitzondering is het Duifhuis dat enkele
parkeerplaatsen voor zich-zelf heeft.
Uitbreidingsplannen van dorpshuizen zijn er ook zoals de aanbouw van een serre en een terras
Beheer en onderhoud
Behoudens een enkele uitzondering is de staat van het onroerend goed, zijnde dorpshuizen goed tot
zeer goed te noemen. Een verklaring hiervoor is dat een aantal dorpshuizen hiervoor een financiële
bijdrage ontvangen van de gemeente, dat de gemeente bij eigendom zelf deze kosten voor haar
rekening neemt, door de inzet van vrijwilligerswerk en door subsidies van de provincie Gelderland en
goede doelen instellingen. Dat neemt niet weg dat bij enkele dorpshuizen nog wel enkele maatregelen
betreffende groot onderhoud op de planningslijst staan. Een aantal dorpshuizen geeft te kennen dat
geen reserve is aangelegd om beheer en onderhoud in de toekomst te kunnen plegen. De meeste
dorpshuizen hebben in meer of mindere mate een voorziening in de begroting opgenomen.
Meerjaren Onderhouds Plannen (MOP) bestaan voor veel dorpshuizen. Opgesteld door een deskundig
bureau in opdracht van de gemeente en/of een dorpshuisbestuur. Andere dorpshuizen hebben zelf
een MOP opgesteld. Weer andere dorpshuizen helemaal niets. Ook hier is de verscheidenheid in
onderhoudsplannen groot.
Financiën
Gebruikers van een aantal dorpshuizen zijn lid van de dorpshuisvereniging en betalen
lidmaatschapsgeld. Daarbovenop voor het gebruik. In andere dorpshuizen wordt alleen huur betaald.
Enkele dorpshuizen hanteren een commercieel en een maatschappelijk tarief voor zowel de huur als
de consumpties.
Inkomsten door de dorpshuizen worden gegenereerd door huren, tarieven consumpties,
huurcontracten met een beheerder of uitbater, financiële bijdragen van de gemeente en incidenteel
bijdragen van externen. De meeste dorpshuizen proberen de kosten zoveel mogelijk te drukken door
de inzet van vrijwilligers of via een subsidie bepaalde kosten te verminderen. Enkele dorpshuizen
verkeren in financieel zwaar weer hetgeen te maken heeft met in het verleden genomen besluiten,
tegenvallende inkomsten en een gebrekkige organisatie door het ontbreken c.q. wegvallen van
bestuurders en vrijwilligers. Andere dorpshuizen geven te kennen dat een algemene reserve ontbreekt.
Men heeft onvoldoende vet op de botten. Een grote tegenvaller brengt daardoor de positie van een
dorpshuis direct in gevaar.
De consequenties van de ‘corona-crisis’ zijn door de gemeente West Betuwe in een breder kader in
beeld gebracht en aangepakt. In deze Kadernota is dit vraagstuk daarom buiten beschouwing gelaten.
Organisatie
Het aantal bestuurders dat een dorpshuis telt ligt gemiddeld rond de vijf. Nogal wat dorpshuizen
dienen veel tijd en energie te steken in het vinden van bestuurders voor Dorpshuizen omdat de
bezetting van het bestuur vaak niet compleet is. In organisatorische zin regelt het bestuur het
dorpshuis als volgt. Ten eerste door de werving en inzet van vrijwilligers die alle functies in een
dorpshuis op zich nemen. Ten tweede door een beheerder aan te stellen die een vergoeding ontvangt
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of een bepaald inkomen. De beheerder zorgt er voor, al dan niet met vrijwilligers, dat het dorpshuis
schoon blijft, open wordt gehouden, ruimten klaarmaakt voor gebruik en de barbezetting regelt. Ten
derde door een uitbater. Een uitbater moet een boterham verdienen en probeert zoveel mogelijk
commerciële activiteiten te verrichten. Er zijn afspraken gemaakt met het dorpshuisbestuur tot hoever
de commerciële grenzen strekken. Een voorbeeld hiervan is de Dorpskring in Beesd dat door de
weeks het dorpshuis beschikbaar dient te zijn voor maatschappelijke, niet commerciële, activiteiten.
Vervolgens is het weekend voor de uitbater. De functies van uitbater en beheerder komen ook naast
elkaar voor.
Vrijwilligers werven lukt het ene dorpshuis beter dan het andere maar grosso modo is het in ieder
dorpshuis een punt van zorg.
In deze tijd heeft bijna ieder dorpshuis een website. Sommige zeer professioneel en andere minder,
wat meer gedateerd. Enkele dorpshuizen hebben een commerciële uitstraling waardoor de
communicatie functie van de website jegens het dorpshuis naar de achtergrond is verdwenen. Welzijn
West Betuwe heeft op haar eigen website ruimte geboden voor de dorpshuizen. Soms informatief en
soms meer een doorverwijsfunctie.
Verduurzaming
Zonnepanelen en ledverlichting zijn in veel dorpshuizen aangebracht. Soms kunnen zonnepanelen niet
vanwege een monumentale status van het dorpshuis (Est), te weinig zonlicht of een slechte staat van
het dak (Rhenoy). Er is één dorpshuis dat in plaats van zonnepanelen een Sedumdak (De Dorpskamer)
heeft aangelegd. De gemeente heeft in enkele gevallen bijgedragen om te verduurzamen, bijvoorbeeld
in de vorm van een lening. In de afgelopen periode is ook gebruik gemaakt van de provinciale subsidie.
Gasloze dorpshuizen zijn er nog niet? De staat van het gebouw laat het niet toe om een warmtepomp
aan te brengen. Warmtepompen zijn technisch en financieel tot nu toe in veel gevallen niet haalbaar.
Toegankelijkheid
In vrijwel ieder dorpshuis is een Mindervalide toilet (MIVA) aanwezig. De dorpsbesturen is het
gemeentelijk toegankelijkheidsbeleid onder de aandacht gebracht. Drempelvrij Dorpshuis,
rolstoeltoegankelijk, een lift en het aanbrengen van een ringleiding voor slechthorenden zijn
maatregelen die wenselijk zijn. Niet ieder Dorpshuis laat vereiste ingrepen uit bouwkundig en
financieel oogpunt bezien, toe.
Toegankelijkheid (inclusie) is ook dat bijzondere groepen gebruik kunnen maken van een dorpshuis of
MFC en/of betrokken worden bij activiteiten. Men moet zich vrij voelen om naar binnen te gaan. De
indruk bestaat niet dat bepaalde groepen geweerd worden. Aan de andere kant is ook niet het beleid
gericht om zoveel mogelijk (andere) doelgroepen naar een dorpshuis te lokken. Een kleine kern, het
gebouw of zelfs de afwezigheid van doelgroepen zijn daarvoor ook belemmeringen.
De Problemen
In de gesprekken met de bestuurders van de dorpshuizen en uit de tot nu toe gehouden
vitaliteitsscans bij de meeste dorpshuizen blijken overwegend de volgende problemen.
 De schaarste aan vrijwilligers van bestuursfuncties tot schoonmaken en organiseren van
activiteiten. Het lijkt er op dat daar steeds meer tijd en energie in gestoken moet worden om
mensen bereid te vinden.
 Onvoldoende tot geen belangstelling van de jeugd. Activiteiten die voorheen werden
georganiseerd voor de jeugd zijn vervallen omdat er niemand meer komt.
 Teruglopende ledenaantallen bij binnensportverenigingen waardoor het gebruik van een
binnensportvoorziening afneemt.
 Teruglopende aantallen basisschoolleerlingen dat ook zijn repercussies heeft op het dorpshuis.
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 Afnemende voorzieningen, met name het sluiten van winkels en het verdwijnen van scholen in een
kern.
 Het ontbreken van woningbouw waardoor aanwas van inwoners in de kern achterwege blijft.
 Het ondervinden van concurrentie omdat er meer accommodaties zijn die aangenamer,
functioneler en goedkoper zijn waardoor geen gebruik gemaakt wordt van dorpshuizen.
 De financiële draagkracht c.q. de mogelijkheden tot het aanleggen van reserves beperkt zijn
waardoor bij een forse tegenvaller het voortbestaan van een dorpshuis in gevaar komt.
 Eigen financiële middelen ingezet moeten worden wil men subsidies bij de overheid en/of
liefdadigheidsinstellingen kunnen ontvangen.
 De cultuurverschillen tussen kernen hebben tot gevolg dat de samenwerking of de kansen daartoe
niet of onvoldoende worden opgezocht.
De Kansen
 Een toename van ouderen als gevolg van de vergrijzing brengt een zich wijzigende vraag en aanbod
van activiteiten met zich mee. Daar kan op ingespeeld worden. Nieuwe activiteiten ontwikkelen
zich zoals bijvoorbeeld een Open eettafel of koffieochtend.
 Het aansluiten bij (nieuw) beleid met name op het terrein van welzijn en zorg. Dorpshuizen en
MFC’s bepaalde taken laten verrichten die ze tot nu toe niet gedaan hebben.
 Integratie van nieuwe bewoners in de kern kansen biedt om activiteiten (informatie, scholing,
contacten) in een dorpshuis te organiseren.
 Samenwerking zoeken met andere partijen die huisvesting of activiteiten onderbrengen in het
dorpshuis. Denk aan thuiszorg, Groene Kruis, maatschappelijke organisaties voor specifieke
doelgroepen et cetera.
 Het ontwikkelen van meer commerciële activiteiten waarbij gedacht moet worden aan
vergaderingen, partijen en bijzondere bijeenkomsten.
Infografic dorpshuizen en MFC’s
Hieronder worden per dorpshuis en MFC diverse informatie, data en activiteiten weergegeven. Die
opname is gedaan in de periode maart-juni 2020. De activiteiten per dorpshuis en MFC’s zijn niet
limitief. Het is een greep uit de activitieten om een indriuk te krijgen per dorpshuis of MFC.
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4.

HET TOT HEDEN GEVOERDE BELEID

Beknopt wordt in dit hoofdstuk uiteengezet wat de drie voormalige gemeenten en de gemeente West
Betuwe ten aanzien van dorpshuizen en MFC’s hebben besloten. Ook de provincie Gelderland en
maatschappelijke instellingen worden aangehaald omdat deze ook een belangrijke rol vervullen als het
om dorpshuizen en MFC’s gaat. In bijlage II is een overzicht van in het verleden gedane investeringen,
betreffende nieuwbouw en beheer en onderhoud.
Voormalig Geldermalsen
Beheer en onderhoud Dorpshuizen
De gemeente Geldermalsen en vijf dorpshuizen, te weten de Schakel, het Duifhuis, Albertine, Tricht en
Ons eigen huis, sluiten een overeenkomst van december 2006 tot en met 31 december 2016. De
woningcorporatie Betuws Wonen draagt in opdracht van de gemeente Geldermalsen zorg voor het
groot onderhoud van de dorpshuizen. Van de dorpshuisbesturen wordt een inzet verwacht op het
terrein van de leefbaarheid en de sociale samenhang.
De gemeente Geldermalsen sluit eveneens een overeenkomst met de stichting Betuws Wonen over
het plegen van groot onderhoud voor de vijf genoemde dorpshuizen. Afgesproken wordt dat de
gemeente jaarlijks € 20.000 bijdraagt en Betuws Wonen jaarlijks maximaal € 9.412.
Het betrof niet-commerciële dorpshuizen. Commerciële dorpshuizen werden uitgesloten.
Op 4 april 2016 deelt de stichting KleurrijkWonen mee de onderhoudsovereenkomst te beëindigen. De
WoningWet staat onderhoudsactiviteiten of sponsoring door woningcorporaties voor derden niet meer
toe. Op 28 november 2017 stelt de raad een subsidieverordening Groot onderhoud dorpshuizen
gemeente Geldermalsen vast. De op komst zijnde gemeentelijke herindeling per 1 januari 2019 stelt de
werkingsduur van deze subsidieverdeling op twee jaar, 2017 en 2018. In de begroting wordt een
bedrag van € 82.815 opgenomen. Van dit begrotingsbedrag brengt Gellicum € 2.815 in. Dit bedrag
wordt verdeeld over zes dorpshuizen. De verdeelsleutel wordt als volgt: Een basisbedrag van € 4000
per dorpshuis met daar bovenop € 22,60 per m2. Deze bedragen worden tot en met 2021 uitgekeerd.
OZB-compensatie
Dorpshuizen hebben verschillende keren kenbaar gemaakt dat hun financiële situatie een sluitende
exploitatie lastig maakt. De effecten van de Horecaverordening die op 29 oktober 2013 door de raad is
vastgesteld, versterken dit. In dit kader zijn twee moties, op 29 oktober 2013 en op 12 november 2013
aangenomen. Het convenant uit de gemeente Skarsterlân staat model voor de regeling in
Geldermalsen. Op 25 maart 2014 besluit de raad de dorps- en gemeenschapshuizen voor het jaar
2014 te compenseren voor de OZB waarvoor ze zijn aangeslagen. De compensatiebijdrage voor 2014
wordt ten laste gebracht van de post onvoorzien incidenteel 2014 en daarna structureel in de
begroting opgenomen. De OZB-compensatie dient ook te worden beschouwd als een
activiteitenbijdrage voor Wmo-taken (Wet maatschappelijke ondersteuning).
Waarderingssubsidie
In de Kadernota dorpshuizen gemeente Geldermalsen, door de raad vastgesteld op 3 maart 2015,
wordt medegedeeld dat in de programmabegroting van 2015 (vastgesteld op 13 november 2014)
€ 11.000 is opgenomen voor een waarderingssubsidie van € 1.000 per dorpshuis en per MFC.
Dorpshuizen organiseren maatschappelijke activiteiten en vervullen een rol in de transities. Dit laatste
heeft betrekking op de Wmo 2015 en de Jeugdwet.
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Voormalig Lingewaal
In 1986 fuseerden de gemeenten Asperen, Herwijnen, Heukelum-Spijk en Vuren tot de gemeente
Lingewaal. De gemeenteraad besloot op 11 december 1991 tot een synchronisatie van het
subsidiebeleid dorpshuizen. De bestaande subsidies werden stopgezet en de kapitaalslasten van de
dorpshuizen werden door de gemeente overgenomen. In samenwerking met de dorpshuizen is
besloten om de kosten betreffende beheer en onderhoud te delen. De gemeente Lingewaal stelde een
onderhoudsfonds (voorziening) in waar jaarlijks een bedrag werd gestopt. Van de daadwerkelijk door
de dorpshuizen gemaakte kosten betaalde de gemeente 50%. De andere helft is voor rekening van het
dorpshuis. Deze regeling bestaat in 2020 voor vier dorpshuizen nog.
In 2010 heeft de voormalige gemeente Lingewaal een structuurvisie plus 2030 onder de naam ‘Het
Manifest van Lingewaal’ opgesteld. De kern van het verhaal is samengevat in acht manifestregels.
Manifestregel zeven stelt dat in 2030 alle vijf kernen hun basisvoorzieningen behouden. Er zijn
voorzieningen voor jeugd tot twaalf jaar, waar mogelijk in een brede school. Er is een
ontmoetingsruimte en een zorgvoorziening passend bij de schaal van de kern. De inzet van de
inwoners bepaalt het niveau van de overige voorzieningen. Er zijn slimme combinaties gemaakt in
gezamenlijke accommodaties en multifunctionele gebouwen.
Vervolgens is er een uitvoeringsmanifest 2015-2020 opgesteld. Hieruit vloeide voort de bouw van het
MFA Heukelum en de verbreding van de ontmoetingsfunctie in het dorpshuis Eendracht Maakt Macht
te Asperen. Verder was het voorstel om te onderzoeken of naast De Poort in Herwijnen de sterk
verouderde gymzaal vervangen kon worden door de bouw van een nieuwe sportzaal. Die nieuwe
sportzaal is inmiddels gerealiseerd.
In Spijk heeft een onderzoek plaatsgevonden om de nieuwbouw van een brede school te combineren
met het dorpshuis De Lindehof. Het resultaat van dit onderzoek viel negatief uit waardoor de brede
school apart van De Lindehof wordt gerealiseerd.
Voormalig Neerijnen
In 2001 is het beleidsplan “Dorpshuizen op Maat” vastgesteld. In dit beleidsplan is gekozen voor twee
multifunctionele centra in het westelijk deel van de gemeente (Haaften) en in het oostelijk gedeelte
(Ophemert). Ook is in dit beleidsplan aangegeven dat iedere kern recht heeft op een eigen dorpshuis.
Dat dorpshuis dient dan wel, na ontvangst van een eenmalige financiële injectie, selfsupporting te zijn
en dat sprake is van geprivatiseerde dorpshuizen.
In 2012 verschijnt de nota ‘Dorpshuizen in Neerijnen, Hart van/voor dorpen’. Het dorpshuis wordt
gezien als een ontmoetingsplek (“huiskamer” van het dorp) voor en door inwoners van onze dorpen
waar samenwerking, participatie en interactie tussen inwoners tot leven. Het dorpshuis is de plaats
voor ontmoeting, ontplooiing, vorming en ontspanning en biedt onderdak aan allerlei
sociaalmaatschappelijke organisaties en voorzieningen. Het dorpshuis is de plek waar iedereen van
harte welkom is. Een belangrijke rol werd weggelegd voor de Stichting Welzijn Neerijnen (SWN). Zowel
in het aanbieden van functies als welzijn en zorg, als in functies rond het beheer en exploitatie van het
Dorpshuis. Bovendien kan de SWN een rol van betekenis vervullen bij het opzetten, initiëren en
coördineren van dorpstafels en het (wijk gerichter) werken.
Om die reden wordt voorgesteld de navolgende bestaande budgetten samen te voegen ten behoeve
van lokale uitvoering van het sociaal domein: 1. Aanpak leefbaarheidsproblemen € 13.250,
2. Bevorderen sociale samenhang (leefbaarheid Neerijnense kernen) € 15.000, 3. Subsidie Steunpunt
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vrijwilligers en mantelzorg (Welzijn Neerijnen) € 50.382, 4. Subsidie ouderen adviseur (Welzijn
Neerijnen) € 20.000 en 5. Subsidie Ouderenwerk (Welzijn Neerijnen) € 90.399.
Neerijnen heeft geen dorpshuis, wel een cultureel centrum Het Stroomhuis dat buiten deze nota blijft
omdat achtergrond, doelstellingen en werkgebied van Het Stroomhuis wezenlijk anders zijn dan een
traditioneel dorpshuis. In Ophemert is geen dorpshuis. De voetbalkantine fungeert officieus als
dorpshuis tot het gereedkomen van het Kulturhus in 2013. Het Torenhofje fungeert als
ontmoetingsruimte. Het Kulturhus zelf blijft verder buiten beschouwing. In Haaften is een dorpshuis
dat in 2013 wordt ondergebracht in het MFC Haaften. In het buurtschap Zennewijnen is een buurthuis
dat op het grondgebied van de gemeente Tiel ligt. Ook dit buurthuis blijft in deze nota verder buiten
beschouwing.
In mei 2013 verschijnt een visie over het kleine kernenbeleid. Beleid dat noodzakelijk is om de
leefbaarheid van die kernen te behouden. De dorpshuizen dienen daarin een belangrijke functie in te
vervullen. Er liggen kansen voor dorpshuizen omdat op het sociaal terrein veel in beweging is. Het
dient de ‘huiskamer van het dorp’ te zijn. Het budget aanpak leefbaarheidsproblemen van € 13.250
wordt bestemd voor de dorpshuizen. Er wordt een éénmalig bedrag van € 10.000 vastgesteld ten
behoeve van de meerjaren onderhoudsplanning van dorpshuizen. De gemeente laat deze plannen
opstellen zodat de dorpshuizen een handvat krijgen voor het beheer en onderhoud.

GEMEENTELIJKE UITGAVEN DORPSHUIZEN
GEMEENTELIJKE BIJDRAGE AAN DORPSHUIZEN
Activiteiten OZBBeheer en Expl.
subsidie
compensatie onderhoud bijdrage

BEGROTING HUURINGEMEENTE KOMSTEN
Klokuren
vergoeding

Beheer en
onderhoud

MFC'S

Dorpshuizen vm Geldermalsen
De Schakel-Acquoy

€ 1.014

€ 895

Meteren
De Dorpskring-Beesd
Het Klokhuis-Beesd
Ons eigen Gebouw-Buurmalsen
t Duifhuis-Deil
De Dorpskamer-Enspijk
De Betuwe Poort-Rhenoy

€ 1.014
€ 1.014
€ 1.014
€ 1.014
€ 1.014
€ 1.014
€ 1.014

€ 2.853

Albertine- Rumpt
Tricht
De Ontmoeting-Geldermalsen
De Pluk-Geldermalsen
Heerlijckheyt-Gellicum

€ 1.014
€ 1.014
€ 1.014
€ 1.014

Dorpshuizen vm Lingewaal
De Poort-Herwijnen
De Krakeling-Heukelum
Eendracht Maakt Macht-Asperen
De Lindehof-Spijk
De Koels-Vuren
Dorpshuizen vm Neerijnen
Huis Op Hemert
De Torenhof-Ophemert
De Keijsershof-Opijnen
Burcht van Haaften
De Biskamp-Hellouw
Tuil
Toevershof-Varik
Est
De Koeldert-Waardenburg

€ 10.192
€ 19.555
€ 256.000

€ 1.065
€ 1.924

€ 17.621

€ 11.842
€ 19.345

€ 14.100

€ 486
€ 2.193

€ 11.820
€ 22.984

€ 15.536

€ 748

€ 6.735

€ 44.607

€ 240.000

€ 22.259

€ 441.000

€ 2.574

€ 7.735
€ 9.735
€ 12.000
€ 12.045

€ 21.838
€ 11.900
€ 6.277

€ 240.000

€ 9.982
€ 13.688
€ 7.203

€ 6.593
€ 7.550

€ 257.340

€ 6.277
€ 7.137

€ 109.984
€ 12.168
€ 12.738 € 112.433 € 508.000 € 122.139
Overzicht gemeentelijke eigen uitgaven en uitgaven aan dorpshuizen en MFC's. Van MFC's ontvangt gemeente
huurpenningen

€ 938.340
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Overzicht financiële dorpshuizen.
In bovenstaand schema is aangegeven welke financiële bedragen de drie voormalige gemeenten
hebben uitgegeven aan de dorpshuizen en de MFC’s. De gemeente West Betuwe heeft hierin vanaf
2019 geen veranderingen in aangebracht. Tot en met 2021 zal de gemeente West Betuwe deze
uitgaven niet wijzigen.
Beleid gemeente West Betuwe
De gemeente West Betuwe staat voor de opgave om op diverse beleidsterrein nieuw beleid te
formuleren zodat in 2022 het beleid en de daarvoor benodigde middelen geharmoniseerd zijn. De
belangrijkste beleidsterreinen die de gemeente West Betuwe in gang heeft gezet of voornemens is die
te gaan uitvoeren en die de dorpshuizen en MFC’s raken worden hieronder in het kort weergegeven.
Kerngericht werken
Kerngericht werken is gericht op in de kernen kijken naar de problemen en de kansen en daarna te
handelen. De vraag van inwoners is leidend. Mensen met elkaar in contact brengen, stimuleren van
participatie, versterken van de samenwerking en het doorbreken van beleidskokers. Met kerngericht
werken wordt een positief effect op de leefbaarheid en cohesie van de kernen beoogd.
De gemeente heeft vijf gebiedsmakelaars en die zijn het aanspreekpunt voor inwoners in de kernen
van de gemeente. De gebiedsmakelaars leggen contacten, denken mee en wijzen de weg binnen de
gemeentelijke organisatie. Ook de wethouders hebben hierin een rol. Zij hebben naast hun ‘normale’
taken een aantal kernen onder hun hoede.
Om het kerngericht werken mede mogelijk te maken is het leefbaarheidsbudget ingesteld van
€ 10.000 per kern. Hiermee kunnen activiteiten worden gesubsidieerd op aanvraag van een dorpsraad,
of andere bewonersoverleggen. Dit raakt ook de dorpshuizen en de MFC’s.
Op 7 november 2019 heeft de raad een motie aangenomen om een substantieel bedrag van de
precariogelden 2020 en 2021 te bestemmen voor het ontwikkelen en uitvoeren van op te stellen
kernagenda’s. Met het beschikbaar stellen van de gevraagde middelen worden de leefbaarheid en de
sociale cohesie in de kernen versterkt en wordt het vertrouwen in de gemeente versterkt. Door de
koppeling van de gemeentelijke inzet aan de subsidiemogelijkheden van de provincie (dorpendeals) en
fondsen en de inzet van inwoners uit de kernen wordt een meerwaarde gecreëerd, waarbij de middelen
vanuit de gemeente minimaal worden verdubbeld en in sommige gevallen (door inzet vanuit de kernen
en door gebruik te maken van fondsen) verdrievoudigd. De raad heeft op 29 september 2020 besloten
hiervoor een bestemmingsreserve van € 1 mln. aan te leggen.
Vitaliteitsscan
De gemeente heeft aan de vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK) gevraagd om een
vitaliteitsscan uit te voeren. Samen met een deskundige consulent krijgt het bestuur van een dorpshuis
of MFC inzicht in de sterke punten, aandachtspunten, kansen en bedreigingen van het dorpshuis. Een
aantal dorpshuizen hebben inmiddels deze vitaliteitsscan afgerond. Door de corona-crisis is vertraging
ontstaan met betrekking tot de nog af te ronden vitaliteitsscans. Daar waar deze vitaliteitsscans zijn
afgerond worden de voor deze nota relevante uitkomsten hiervan meegenomen in deze nota te
formuleren beleid. Kortom ze worden betrokken bij de doorontwikkeling van de dorpshuizen.
Ozb-compensatie/differentiatie
Voor een achttal dorpshuizen heeft de voormalige gemeente Geldermalsen een compensatie voor de
Onroerende zaakbelasting ingevoerd. Dit wil zeggen dat het OZB-bedrag waarvoor een dorpshuis
wordt aangeslagen gecompenseerd wordt via een subsidie. Op 2 juli 2019 is een motie (zaak 28690)
in de raad van West Betuwe aangenomen met als strekking om de OZB-differentiatie voor niet
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commerciële verenigingen met een eigen accommodatie in beeld te brengen. Gedoeld wordt op de
OZB-differentiatie welke mogelijk wordt als het amendement Omtzigt wordt uitgevoerd. Dan wordt het
mogelijk om voor dorpshuizen, sportverenigingen en andere niet commerciële verenigingen met een
eigen accommodatie een gedifferentieerd tarief OZB toe te passen. De VNG heeft gewezen op de
onuitvoerbaarheid van dit amendement en tot nu toe hebben alle gemeenten dat advies overgenomen.
De grootste bezwaren zijn: er is geen duidelijke scheidslijn te trekken wie er wel of niet onder vallen.
De niet-commerciële verenigingen die geen eigen accommodatie hebben worden onevenredig
getroffen en het kost de gemeenten veel geld omdat de OZB-inkomsten fors dalen.
In het coalitieakkoord 2020-2022 staat dat OZB-compensatie plaatsvindt voor dorpshuizen
(huiskamers van onze kernen) met een aantoonbaar breed maatschappelijke inzet (via bijvoorbeeld
open eettafels).
Horecabeleid
In 2019 is door een adviesgroep dorpshuizen een voorstel voorbereid voor het opnemen van
bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (24 december 2019) en het verlenen van een
horecavergunning aan dorpshuizen. Wat een dorpshuis mag op het gebied van horeca is afhankelijk
van het bestemmingsplan. Aan een commerciële drank- en horecavergunning zitten verder geen
restricties, naast wat mag van het bestemmingsplan. Een paracommerciële drank- en
horecavergunning moet zich houden aan artikel 2:34b, Regulering paracommerciële dorpshuizen van
de APV, naast wat mag van het bestemmingsplan. Belangrijke bepalingen in artikel 2:34b zijn dat het
paracommerciële dorpshuizen verboden is bijeenkomsten van persoonlijke aard te houden en
bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de
desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn, wanneer dit leidt tot oneerlijke mededinging. Van
oneerlijke mededinging is geen sprake als in de directe omgeving van de paracommerciële
dorpshuizen geen reëel commercieel alternatief voor horeca beschikbaar is en/of indien uit een
schriftelijk convenant tussen de paracommerciële dorpshuizen en de commerciële rechtspersoon
ondubbelzinnig blijkt dat het commercieel alternatief voor horeca de bijeenkomst niet wenst te houden
of tijdens de bijeenkomst geen alcohol wenst te schenken.
Ten aanzien van de bestemmingsplannen kan gesteld worden dat de meeste de bestemming
maatschappelijk hebben. Echter de definitie en de daaraan verbonden regels van de bestemming
maatschappelijk lopen nogal uiteen. Verder komt de bestemming gemengd (maatschappelijk met
horeca) en Wonen ook voor en is er in één geval sprake van een beheerverordening.
Duurzaamheidsbeleid
De afgelopen periode heeft de gemeente West Betuwe dorpshuizen en MFC’s bijgestaan om te
investeren in duurzaamheid. Tegen een ‘goedkope’ lening kon de aanleg van zonnepanelen
plaatsvinden. Met de besparing op de energierekening kan de lening bij de gemeente worden afgelost.
In een eerder stadium is ook gebruik gemaakt van een provinciale subsidie.
MFC De Burcht van Haaften
Door het wegvallen van het bestuur en de beheerder van deze MFC is overleg tot stand gekomen
tussen een aantal inwoners van Haaften en de gemeente. Dit heeft er toe geleid dat een nieuw bestuur
is gevormd waarmee diverse afspraken zijn en worden gemaakt.
De Koeldert te Waardenburg
Zorginstelling de Wittenberg heeft een plan om op de locatie van de Koeldert zorgwoningen te bouwen
waarbij in de plint ruimte wordt opgenomen voor een dorpshuisfunctie. Door de gemeente is een
aantal avonden belegd met als doel inwoners van Waardenburg betrokken te krijgen bij het huidige
dorpshuis De Koeldert. Een werkgroep is ingesteld met als belangrijke vraag hoe dient de toekomst
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van De Koeldert er uit te zien. Het huidige dorpshuis een nieuwe impuls geven, het plan Wittenberg
doorvoeren of een ander plan.
Nota Welzijn
In deze nog te verschijnen beleidsnota zullen de kaders geschetst worden voor het ouderenbeleid, het
jongerenbeleid en dergelijke. Het behoeft weinig betoog dat op deze beleidsterreinen een sterke relatie
met de dorpshuizen voor de hand ligt.

Maatschappelijke instellingen
Welzijn West Betuwe
De manier van werken van Welzijn West Betuwe sluit in principe aan op de wensen en behoeften van
de inwoners en speelt in op de verschillen die er zijn per kern. Het sociaal werk is ingericht op het
activeren, stimuleren en ondersteunen van inwoners in de kernen. Met daarbij extra aandacht voor de
kwetsbare inwoners. Daarbij worden steeds drie doelgroepen onderscheiden.
Jeugd: Welzijn West Betuwe biedt ontwikkelkansen voor kinderen op het gebied van sport en
bewegen, kunst en cultuur, actief in jouw buurt en hulp bij opgroeien. Buurtsport- en cultuurcoaches
helpen daarbij.
Ouderen; Hierbij is extra aandacht voor de kwetsbaren in de samenleving. De inzet is gericht op
maatschappelijk actief. Vrijwillige inzet, hulp nodig en mantelzorg.
Senioren: Voor senioren in een kwetsbare positie is er extra aandacht door een ouderenadviseur. De
inzet is gericht op maatschappelijk actief, actief en gezond, hulp aan huis en zorg en ondersteuning.
Hulppunten: Hier kunnen vragen gesteld worden over diverse onderwerpen onder het mom van een
goede administratie geeft rust en overzicht. Zo zijn de gemeente West Betuwe, Stichting Help Elkaar,
SchuldHulpMaatje West Betuwe en VluchtelingenWerk daar nauw bij betrokken.
Er zijn hulppunten in de dorpshuizen in Asperen, Beesd (Klokhuis), Geldermalsen (de Pluk), Ophemert,
Vuren en Waardenburg.
Vrijwilligersbank: Vraag en aanbod van vrijwilligers worden op de website van welzijn West Betuwe, de
vacaturebank, kenbaar gemaakt. In april 2020 werden er drie vrijwilligers gevraagd in dorpshuizen.
Welzijn Mozaïek
Welzijn Mozaïek is werkzaam in elf kernen van de voormalige gemeente Geldermalsen. Het werk is
gericht op jongerenopbouwwerk en buur
Jongerenopbouwwerk: In de eerste plaats richt het jongerenwerk van Mozaïek zich op jeugd van 12
t/m 23 jaar. In de tweede plaats ook de ouders en opvoeders van deze jongeren en omwonenden van
plekken waar jongeren elkaar ontmoeten. Het jongerenwerk ondersteunt jongeren op veel
verschillende manieren. Of ze nou ideeën hebben om hun buurt leefbaarder te maken, een activiteit
voor andere jongeren te organiseren, vast lopen in hun ontwikkeling of op een andere wijze in de
problemen komen en hulp nodig hebben. Wij bemiddelen waar mogelijk de jongeren dan met de voor
hen relevante partijen. Alles met medeweten van de jongeren zelf.
Buurtwerk: Buurt- en opbouwwerkers begeleiden en ondersteunen bewoners en vrijwilligers bij
activiteiten die gericht zijn op het vergroten van betrokkenheid van burgers, hun zelfredzaamheid en
hun zelfstandigheid.
Vereniging voor Kleine Kernen
DKK staat voor Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland. DKK wordt gevormd door circa
300 leden verspreid over 245 dorpen, kernen, buurtschappen en wijken in Gelderland. De leden zijn o.a.
dorpsbelangenorganisaties, dorpshuisbesturen, besturen van Kulturhusen en wijkcentra. DKK komt op
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voor de belangen van dorpen, wijken en buurtschappen, zowel lokaal als provinciaal en werkt
voornamelijk vraaggestuurd.
In opdracht van de gemeente West Betuwe heeft DKK op vrijwillige basis bij de meeste dorpshuizen
een vitaliteitsscan uitgevoerd. Samen met een DKK consulent krijgen deze dorpshuisbesturen meer
inzicht in de sterke punten, aandachtspunten, kansen en bedreigingen van het dorpshuis. Tevens
adviseert DKK de besturen met gericht advies waar zij mee aan de slag kunnen.
Plaatselijke fondsen
De stichting ‘Variks Belang beheert het zogenaamde ‘van Londenfonds’. Een nalatenschap van de
zenuwarts D.M. van Londen die woonachtig in Varik was. Jaarlijks worden uit dit fonds financiële
bijdragen voor ‘het maatschappelijk nut’ verleend aan organisaties en verenigingen uit Varik en
Heesselt.
Het Van de Koppel-van de Heuvelfonds (kernen voormalig Neerijnen) en De Vervoornstichting in
Herwijnen vervullen een gelijke functie. Het doel van de stichting Van de Koppel-van de Heuvelfonds is
met de revenuen van haar kapitaal de behartiging van de recreatie van bejaarden in de leeftijdsklasse
van 65 jaar en ouder, wonende in de dorpsgemeenschappen Heesselt, Varik, Ophemert en
Zennewijnen ( hiervan uitdrukkelijk uitgezonderd die gedeelten die zijn of worden aangewezen voor
stadsuitbreiding van de gemeente Tiel ), alsmede van bejaarden die, wonende als voren, na het
bereiken van de 65-jarige leeftijd, worden opgenomen of verhuizen naar een bejaardentehuis of
verpleeginrichting in de regio.
De Mr.C. en Mej.M.M. Vervoornstichting beheert de nalatenschap van de ongehuwde broer en zus,
Cornelis en Maria Vervoorn. De familie Vervoorn was zeer vermogend en bezat huizen en vooral veel
landerijen in Herwijnen en Hellouw. De opbrengst van het vermogen van de Vervoornstichting komt
jaarlijks ten goede aan de verschillende plaatselijke verenigingen en organisaties.
Provincie Gelderland
Beheerders van een gemeenschapsvoorziening kunnen de subsidie ‘Leefbaarheid, aanpassing
gemeenschapsvoorziening’ aanvragen. Dat kan voor het verbeteren van de toegankelijkheid voor
mensen met een handicap of een chronische ziekte, maatregelen te nemen die energie besparen of
opwekken en het aanbrengen van aanpassingen die nodig zijn om nieuwe activiteiten uit te voeren.
De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten van het plan. Het subsidiebedrag voor
toegankelijkheids- en energiemaatregelen ligt tussen € 10.000 en € 50.000. Het subsidiebedrag voor
aanpassingen aan het gebouw ligt tussen € 25.000 en € 100.000.
De provincie kent nog twee subsidies waarvoor gemeenten, stichtingen en verenigingen in aanmerking
kunnen komen. Namelijk SteenGoed benutten voor procesondersteuning en voor uitvoering. Deze
subsidie is er om verouderde en verloederde woongebieden te vernieuwen of leegstaand vastgoed
aanpakken door herbestemming, transformatie of sloop en herontwikkeling?
De subsidie procesondersteuning bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten met een
minimum van € 5.000 en een maximum van € 50.000. Afhankelijk van de activiteiten waarvoor u
subsidie aanvraagt, varieert het maximale subsidiebedrag van € 100.000 tot € 500.000. Deze subsidie
geldt tot en met 31 december 2021.
Met het beleidsprogramma Leefbaarheid 2020-2022 wordt beoogd e sociale verbondenheid in de
dorpen, wijken en buurten van Gelderland te versterken. Ontmoetingsplekken en inwonersinitiatieven
worden steeds belangrijker om de (groeiende) eenzaamheid te bestrijden, positieve gezondheid en
zingeving zijn belangrijk voor sociale verbondenheid (en vice versa).
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Om de sociale verbondenheid in de Gelderse dorpen, wijken en buurten te versterken wordt de inwoner
centraal gesteld. Inclusie is het centrale thema waarbij extra aandacht uit naar kwetsbare dorpen en
wijken. De provincie wil dit bereiken via vier programmaonderdelen:
1. Kennis: uitwisselen kennis en inzicht bieden in methoden en instrumenten.
2. Ondersteuning van initiatieven en ontmoetingsplekken door middel van de leefbaarheidsalliantie
en subsidie (deels in samenwerking met het Oranjefonds) waarbij vrijwilligers worden
gewaardeerd.
3. Dorpendeals: inwoners, gemeenten, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de Provincie
Gelderland maken afspraken om te werken aan de (sociale) verbondenheid van een wijk of dorp.
4. We zetten extra in op inclusie, door initiatieven op het gebied van armoedebestrijding te
ondersteunen, kennisontwikkeling op het gebied van eenzaamheid te bevorderen, in beeld te
brengen welke groepen er nog niet meedoen.
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5.

VISIE DORPSHUIZEN EN MFC’S

Bidbook West Betuwe 2030 en het coalitieakkoord 2020-2022
In het bidbook wordt het belang van dorpshuizen onderstreept. Gesteld wordt:
‘Een dorpshuis of ‘woonkamer’ waar mensen kunnen samenkomen en elkaar kunnen ontmoeten. Dat
is het minimale waar elk dorp over moet beschikken. Hier ontstaan nieuwe netwerken omdat
specifieke groepen elkaar kunnen ontmoeten, zoals minima, statushouders en ouderen. Zeker nu veel
winkels verdwijnen, zijn kleinschalige activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid in dorpen zeer
welkom.”
Het coalitieakkoord stelt dat in elk dorp een plek moet zijn waar mensen samen kunnen komen.
Ondersteunt door een gemeentelijk budget voor beheer en onderhoud van de dorpshuizen en een
netwerk van vrijwilligers. Voor een goede sociale en culturele infrastructuur zijn in onze kernen het
verenigingsleven, scholen, dorpshuizen en kerken onmisbaar. Daarom verdienen zij ondersteuning ten
behoeve van het voortbestaan van hun activiteiten.
Begripsomschrijving
Dorpshuis: Een accommodatie die primair gericht is op het bieden van ruimte aan alle dorpsbewoners
om elkaar te ontmoeten en om activiteiten te kunnen verrichten. De accommodatie is door de
dorpsbewoners tot stand gebracht en wordt ook door dorpsbewoners beheerd. Binnen het
beleidskader voor de dorpshuizen wordt een accommodatie als dorpshuis beschouwd als het zodanig
door de gemeente is erkend c.q. aangewezen.
Multifunctioneel centrum (MFC): Een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties die
vanuit één gebouw hun diensten, producten en voorzieningen aanbieden. Het is ook mogelijk dat deze
organisaties gezamenlijk een programma ontwikkelen.
Het MFC biedt de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en verenigingen uit een kern kunnen daar
terecht om hun activiteiten te verrichten. De gemeente heeft de exploitatie aan een MFC-bestuur
overgedragen. Zij hebben de verantwoordelijkheid voor de exploitatie van een multifunctioneel
centrum.
Een ontmoetingsplek, in de meeste gevallen een dorpshuis, is in de 26 kernen van de gemeente West
Betuwe wenselijk. Inwoners van die kern moeten elkaar kunnen ontmoeten. Dat is cruciaal voor de
leefbaarheid en sociale vitaliteit van de kern en dus van de gemeente. Nu het voorzieningenniveau met
name in kleine kernen onder druk staat, is in veel kernen een ontmoetingsplek, een dorpshuis, het hart
van de samenleving. Daar vinden economische, maatschappelijke (onderwijs, sport, welzijn, zorg) en
levensbeschouwelijke activiteiten plaats. De gemeente West Betuwe vindt dat in principe in iedere
kern een ontmoetingsplaats c.q. dorpshuis moet zijn.
Vier modellen dorpshuizen
Er kunnen vier modellen dorpshuizen worden onderscheiden. Alle vier typen dorpshuizen hebben hun
waarde en in de praktijk zullen dorpshuizen kenmerken van deze typen dorpshuizen in zich hebben.
Het is aan de besturen van de dorpshuizen om te bepalen welk type dorpshuis ze willen zijn, nu en in
de toekomst.
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Het klassieke dorpshuis - verhuren: Het klassieke dorpshuis verhuurt ruimte aan verenigingen en
maatschappelijke organisaties die belangrijk zijn voor de leefbaarheid van het dorp. Bewoners komen
er repeteren met de toneelvereniging, boeken lenen, een cursus volgen, vergaderen of hun bloed laten
prikken bij de prikpost. Wat er te doen is in het dorpshuis, wordt bepaald door wat de huurders te
bieden hebben.
Het dorpshuis plus – organiseren: Het bestuur verhuurt ruimten en er is een activiteitencommissie
onder verantwoordelijkheid van het bestuur, die nieuwe, passende activiteiten bedenkt om de dalende
inkomsten te compenseren en de leefbaarheid van het dorp op peil te houden. Zo houdt het dorpshuis
zijn functie voor de gemeenschap.
Het netwerk huis - netwerken: Het bestuur organiseert activiteiten en netwerkt actief met andere
organisaties. Welke vernieuwende activiteiten en diensten kunnen in samenwerking met andere
organisaties een plaats in het dorpshuis krijgen? Activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid en
duurzaamheid van het dorp? Denk bijvoorbeeld aan dagopvang vanuit een zorginstelling, een Wmoloket of inlooppunt, een huisarts of de buurtbus, Het dorpshuis als vanzelfsprekend middelpunt.
Het huis van het dorp - ondernemen: Het bestuur werkt als een sociale onderneming, samen met de
netwerkpartners en bewoners. Iedereen mag het initiatief nemen, de deur staat altijd open. Iedereen
kan ideeën voor een duurzaam en leefbaar dorp bedenken en uitvoeren. Het huis van het dorp is niet
alleen vóór iedereen, maar ook ván iedereen.
Verantwoordelijkheden dorpshuizen, MFC’s en gemeente
Taken en verantwoordelijkheden van de besturen van dorpshuizen en MFC’s zijn onderscheidend en
dat geldt ook voor de gemeente West Betuwe. Hier worden ze op een rijtje gezet.
Dorpshuis: De verantwoordelijkheid voor een dorpshuis behoort te liggen bij de inwoners van de
desbetreffende kern. Dat impliceert het volgende:
a. Dat de rechtsvorm en het bestuur wordt samengesteld door en uit vertegenwoordigers, inwoners
van de desbetreffende kern.;
b. Dat de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van de accommodatie berust bij het
bestuur met uitzondering van het groot onderhoud van de gemeentelijke accommodaties;
c. Dat het bestuur de exploitatie organiseert, hetgeen kan met een uitbater, een beheerder en/of met
vrijwilligers.
d. Dat het aan het bestuur is om zich in te zetten om zoveel mogelijk organisaties en verenigingen
gebruik te laten maken van het dorpshuis. Het bestuur van een dorpshuis werkt zoveel mogelijk
samen met dorpsraden, organisaties, verenigingen en bewonersgroepen.
e. Dat het bestuur verantwoordelijk is voor een gezonde exploitatie van het dorpshuis en zorgdraagt
voor voldoende eigen middelen en zich inspant, wanneer noodzakelijk, om subsidie van
overheden, fondsen, instellingen los te krijgen.
De gemeente: De gemeente vindt dat daar waar de kansen zich voordoen het dorpshuis zich richting
type netwerken en sociale onderneming moet ontwikkelen. Ten eerste om de leefbaarheid en vitaliteit
van de kern te vergroten en te versterken. Ten tweede om het dorpshuis voor de toekomst
levensvatbaar te houden. De verantwoordelijkheid van de gemeente is een faciliterende. Die
faciliterende rol wordt als volgt onderscheiden:
a. Voor dorpshuizen waar een sportvoorziening aanwezig is omdat onderwijs en sport daarbij in het
geding is;
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b. Voor dorpshuizen die in eigendom zijn van de gemeente omdat daar de verantwoordelijkheid voor
groot onderhoud bij de gemeente rust;
c. Het vertalen van specifiek beleid naar de dorpshuizen, in het bijzonder het Sociaal beleid, waarbij
te denken valt aan bestrijding eenzaamheid, duurzaamheid, toegankelijkheid en dergelijke;
d. Het in staat stellen om dorpshuizen een gezonde exploitatie te kunnen laten voeren;
e. Daar waar knelpunten en of wensen ontstaan kan de gemeente de helpende hand bieden om tot
een goede oplossing en invulling te komen.
Multifunctionele centra: Het onderscheid in vergelijking met de dorpshuizen is het
voorzieningenniveau, de professionaliteit en de grotere zakelijkheid.
a. Het zorgdragen dat diverse maatschappelijke functies hun diensten en producten kunnen
aanbieden en waar mogelijk gezamenlijk een programma kunnen ontwikkelen.
b. Het verrichten van het dagelijks beheer voor en met de organisaties die in het MFC zijn gehuisvest
en de verenigingen die er gebruik van maken.
c. Zowel een commerciële als een maatschappelijke exploitatie voerend gericht op een positief
exploitatiesaldo.
d. Zorgdragen voor een professionele beheerder die voor deze taak wordt betaald.
e. Met de gemeente duidelijke afspraken maakt op basis waarvan een zo gunstig mogelijke
bedrijfsvoering kan worden verricht.
De gemeente: Het onderscheid in vergelijking met de dorpshuizen is de grotere verantwoordelijkheid
van de gemeente voor de ontwikkeling en de exploitatie van een MFC.
a. Het voeren van taken en bevoegdheden die uit het eigendom van het MFC voortvloeien, zoals het
verrichten van groot onderhoud.
b. Het zich mede verantwoordelijk voelen voor een optimale bezetting van het MFC.
c. Het borg staan voor een sluitende exploitatie opdat een MFC over een reeks van jaren niet in de
financiële problemen komt.
d. Dezelfde taken en verantwoordelijken als onder het kopje dorpshuizen indien er sprake is van
dezelfde taken zoals de aanwezigheid van een sportvoorziening.
Wel of geen dorpshuis
Het beleid van de gemeente blijft gericht op het in stand houden van een dorpshuis per kern. In
Heesselt en Neerijnen wordt samengewerkt met dorpshuizen in respectievelijk Varik en Opijnen. De
gemeente zal daarom het oprichten van twee ontmoetingsplekken c.q. dorpshuizen in deze twee
kernen niet initiëren. In deze twee kernen zijn wel ontmoetingsplekken maar anders dan een
dorpshuis. Mochten er door de plaatselijke bevolking initiatieven ontplooid worden om een
ontmoetingsplek in de vorm van een dorpshuis te realiseren dan kan en wil de gemeente dit niet
dwarsbomen. Indien een beroep op de gemeente wordt gedaan dan zal een afweging worden gemaakt
waarbij de volgende criteria gelden:
a. Er een duidelijke behoefte aan activiteiten in een kern is, waar nog geen dorpshuis bestaat, en die
geen negatieve invloed (onder andere leegloop) hebben op een ander dorpshuis.
b. De versnippering van activiteiten, gemeentelijke subsidies, gemeentelijke bijdrage aan beheer en
onderhoud niet groter wordt.
c. Er geen vraagtekens zijn met betrekking tot de bestuurskracht en exploitatie op de langere termijn.
Er kan in een kern een situatie ontstaan dat een dorpshuis niet langer open te houden is. Die situatie
kan optreden als:
 het draagvlak voor een dorpshuis in de kern is weggevallen;
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activiteiten, de frequentie daarvan en het aantal deelnemers, zeer miniem zijn geworden;
geen bestuur en/of vrijwilligers meer aanwezig zijn die het dorpshuis op een minimumniveau
draaiende kunnen houden;
samenwerking met andere organisaties in het dorpshuis en of andere accommodaties niet
mogelijk is;
exploitatie- en/of investeringslasten niet meer in verhouding staan tot de baten en/of het
maatschappelijk belang.

Indien die bovenstaande situatie zich voordoet dan ontvalt het argument voor de gemeente om een
dorpshuis langer te ondersteunen.

Aantal dorpshuizen en MFC’s
Voorgesteld wordt om vanaf 2022 met 21 dorpshuizen en 4 MFC’s verder te gaan. De Torenhof te
Ophemert en de Ontmoeting in Geldermalsen worden niet langer als een dorpshuis bestempeld. De
overwegingen hiervoor zijn de volgende:
OVERZICHT 4 MULTIFUNCTIONELE CENTRA EN 21 DORPSHUIZEN
MFC De Pluk

MFC Burcht van Haaften

MFC Het Klokhuis

MFC Huis Op Hemert

De Schakel – Acquoy

De Heerlijckheyt - Gellicum

Albertine – Rumpt

Eendracht Maakt Macht - Asperen

De Biskamp – Hellouw

De Lindehof – Spijk

De Dorpskring – Beesd

De Poort – Herwijnen

Tricht – Tricht

Ons Eigen Gebouw - Buurmalsen

De Krakeling – Heukelum

Tuil – Tuil

Het Duijfhuis – Deil

Meteren – Meteren

De Toevershof – Varik

De Dorpskamer - Enspijk

De Keijsershof – Opijnen

De Koels – Vuren

Est - Est

De Betuwe Poort - Rhenoy

De Koeldert - Waardenburg

De Torenhof: Na realisatie van het MFC Huis Op Hemert is de functie als dorpshuis sterk achteruit
gegaan. Door de realisatie van woningen rondom het dorpshuis mochten geen feestelijke activiteiten
meer georganiseerd worden. Op dit moment is er buiten de kerkelijke activiteiten, nog slechts één
maatschappelijke activiteit. Al met al biedt deze situatie onvoldoende perspectief om de
dorpshuisfunctie weer terug te krijgen in de Torenhof, immers er is nu het Huis Op Hemert. .
De ontmoeting: Dit gebouw is in 2020 geopend en is geheel zelfstandig door de kerk gerealiseerd.
Naast veel kerkelijke activiteiten wordt dit gebouw ook gebruikt voor het geven van cursussen die door
bedrijven worden gegeven. Op dit moment worden kenmerkende dorpshuisactiviteiten niet
georganiseerd in de Ontmoeting. Of dit in de toekomst wel gaat gebeuren is de vraag. Op dit moment
is geen perspectief voor het vervullen van een dorpshuisfunctie.
Opgemerkt wordt nog dat aan bovenstaand voorstel geen functionele en financiële belemmeringen
voortvloeien. Immers de voormalige gemeenten en de gemeente West Betuwe hebben geen subsidies
aan deze twee dorpshuizen toegekend.
Aan de Krakeling in Heukelum ontvalt de benaming Multifunctionele accommodatie (MFA). Deze term
is te weinig onderscheidend om daar apart beleid op te voeren. De Krakeling wordt als een dorpshuis
gezien, net zoals de Koels in Vuren en De Poort in Herwijnen.
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6.

BELEID OP DE KORTE TERMIJN

Beleid dorpshuizen
Zoals in het hoofdstuk Visie al is verwoord blijft het gemeentelijk beleid gericht op het in standhouden
c.q. versterken van 21 dorpshuizen. Dat beleid wordt ondersteund door de volgende financiële
maatregelen. Zie ook onderstaande tabel.
1. Het in stand houden van achttien dorpshuizen door beheer en onderhoud te subsidiëren. Voor
vijftien dorpshuizen treedt het Fonds Steengoed in werking. Voor drie in eigendom van de
gemeente zijnde dorpshuizen wordt een bijdrage in beheer en onderhoud via een voorziening op
de gemeentelijke begroting verstrekt.
2. Een subsidie Vitale dorpshuizen treedt in werking voor 21 dorpshuizen en 4 MFC’s. Het doel van
de subsidie is het bevorderen van activiteiten die gericht zijn op de leefbaarheid en de sociale
cohesie in de kernen. Het uitvoeren van gemeentelijk beleid, in het bijzonder het sociale beleid
voor de komende periode, in de kernen ligt daaraan ten grondslag.
3. Een vergoeding voor het beheer en onderhoud van een sportvoorziening. De zogenaamde
‘klokurenvergoeding’. Deze regeling geldt voor zeven dorpshuizen en drie MFC’S .
Voorstel subsidies dorpshuizen/mfc's

Eigendom gemeente
MFC De Pluk-Geldermalsen
MFC Klokhuis-Beesd
MFC Burcht van Haaften
Dorpshuis Est
De Keijsershof
De Lindehof-Spijk
Niet eigendom gemeente
De Schakel-Acquoy
De Dorpskring-Beesd
Ons eigen Gebouw-Buurmalsen
Het Duifhuis-Deil
De Dorpskamer-Enspijk
Heerlijckheyt-Gellicum
Dorpshuis Meteren
De Betuwe Poort-Rhenoy
Albertine-Rumpt
Dorpshuis Tricht
Eendracht Maakt Macht-Asperen
Dorpshuis De Poort
De Krakeling-Heukelum
De Koels-Vuren
De Biskamp-Hellouw
MFC Huis Op Hemert
Dorpshuis Tuil
Toevershof-Varik
De Koeldert-Waardenburg

Subsidie
Vitale kernen

DMOP
gemeente

Fonds
Steengoed

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

Gemeentelijke
voorziening

X
X
X
X
X
X

Klokuren
vergoeding

X
X
X

X
X

X

X
X
X

X
X

X
X

X

Fonds Steengoed
De gemeente West Betuwe heeft in overleg met vijftien dorpshuizen een Duurzaam Meerjaren
Onderhoudsplan (DMOP) voor de periode 2021-2050 opgesteld. Voor de gemeentelijke drie
dorpshuizen is dat ook in een afzonderlijk gemeentelijk traject gebeurd. Hiermee ontstaat een
objectief en unaniem beeld van de kosten inzake het beheer en onderhoud van achttien dorpshuizen.
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Zoals eerder gememoreerd heeft de gemeente voor drie dorpshuizen een voorziening beheer en
onderhoud in de begroting opgenomen. Voor deze dorpshuizen wordt daarmee duidelijk welke
jaarlijkse kosten met beheer en onderhoud gepaard gaan. Daarbij is in het DMOP een demarcatie
aangebracht tussen geraamde uitgaven voor eigenaren en huurders. Dat geldt zowel voor het beheer
en onderhoud als voor de duurzaamheidsregelingen. Dit heeft geleid tot de volgende indeling.
 Onderhoud ten laste van de eigenaar
 Onderhoud ten laste van de huurder
 Eigenaar Erkende Maatregelen (EML)
 Eigenaar Energiebesparing (BOEI)
 Huurder Erkende Maatregelen (EML)
Voorstellen om een dorpshuis energieneutraal te maken, zoals het aanbrengen van een warmtepomp,
zijn niet in de DMOP’s opgenomen.
De demarcatie tussen eigenaars- en huurdersonderhoud is voor dorpshuizen van belang die vaste
huurders hebben. Eigenaar en huurder kunnen op basis van het DMOP afspraken maken over wie wat
doet en welke kosten daar aan verbonden zijn. Er zijn ook dorpshuizen waarbij het onderscheid tussen
eigenaar en huurder minder van belang is omdat er geen vaste huurders in het dorpshuis zijn. Dan
komen de eigenaars- en huurderslasten voor rekening van de eigenaar.
De EML-maatregelen zijn binnen vijf jaar terug te verdienen. De BOEI-maatregelen zijn gericht op
energiebesparing maar met een onbepaalde verdiencapaciteit of zelfs in het geheel niet.
Geraamde uitgaven beheer en onderhoud van 15 dorpshuizen (Bron: Facilicom Solutions)
Uitgaven per jaar
DMOP’s
Eigenaar
Huurder
Eigenaar EML
Eigenaar BOEI
Huurder EML
Fonds Steengoed
Structurele
middelen p. jaar
Incidentele
middelen

0–5
jaar
€ 151.989
€ 107.280
€ 14.392
€ 32.474
€ 4.809

5 – 10 jaar
€ 208.019
€ 131.127
€ 1.523
€ 10.175
€ 1.765

10 – 15
jaar
€ 248.317
€ 126.103
€ 1.920
€ 717

15 – 20
jaar
€ 259.718
€ 169.435
€ 3.837
-

20 – 25
jaar
€ 256.550
€ 122.236
€ 3.425
-

25 – 30
jaar
€ 230.238
€ 151.921
€ 3.425
-

€ 112.000

€ 112.000

€ 112.000

€ 112.000

€ 112.000

€ 112.000

€ 212.000

Op grond van de vijftien DMOP’s die door het bureau Facilicom zijn opgesteld is bovenstaande tabel
weergegeven. De periode van 30 jaar is opgedeeld in zes blokken van vijf jaar. Per blok van vijf jaar is
een jaarlijks gemiddelde van de geraamde uitgaven berekend.
Wat laat bovenstaande tabel zien?
1. De geraamde uitgaven betreffende beheer en onderhoud vallen de eerste 5 jaar gunstig uit in
vergelijking met de 25 jaar er na. De hoogste uitgaven dienen gedaan te worden in de periode
2035-2040. Dit is mede te verklaren uit het feit dat de dorpshuizen tot nu toe redelijk tot goed zijn
onderhouden. Grote uitgaven zoals installaties vervangen komen periodiek terug maar gaan zich
de eerste vijfjaar minder voordoen.
2. De hierboven genoemde EML maatregelen zijn qua budget relatief laag. Te verklaren door de vele
EML maatregelen die door de dorpshuizen zijn genomen. Zo komen zonnepanelen vrijwel op ieder
dorpshuis voor. Energiebesparende maatregelen (BOEI) voor de huurder zijn uiteindelijk niet in de
DMOP’s opgenomen.
3. Energiebesparende maatregelen zijn omvangrijker in geldbedragen en doen zich over een langere
periode voor. Dat vindt zijn oorzaak in de combinatie met (grote) onderhoudswerkzaamheden op
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een later tijdstip gepland in het DMOP. Op duurzaamheidsmaatregelen wordt later in het
hoofdstuk lange termijn beleid teruggekomen.
4. De beschikbare structurele en incidentele budgetten bij de gemeente zijn in de bovenstaande tabel
aangegeven. Het hoeft weinig betoog dat deze budgetten niet voldoende zijn als we de geraamde
uitgaven voor beheer en onderhoud daar tegen over zetten. Hier wordt nader op ingegaan, gevolg
door een voorstel voor een fonds Steengoed.
Allereerst dient opgemerkt te worden dat het gemeentelijk beleid ten aanzien van het beheer en het
onderhoud van dorpshuizen niet gericht is op een kostendekkende bijdrage aan dorpshuizen. Wel is
sterk het besef aanwezig dat dorpshuizen ten aanzien van beheer en onderhoud door de gemeente
ondersteund dienen te worden. Tot nu toe is dat ook gebeurd. Niet alleen door subsidies maar ook
door het verlenen van investeringsbijdragen, garantieverleningen en dergelijke.
Ten tweede komen de in de DMOP’s opgenomen demarcatie tussen eigenaar- en huurderslasten niet
altijd ten laste van dorpshuizen. Daar waar vaste huurders zijn kunnen de huurderslasten voor
rekening huurder komen.
Ten derde hebben dorpshuizen tot nu subsidies ontvangen van de provincie en diverse ‘goede doelen’
instellingen. Deze instellingen stellen de voorwaarde dat de gemeente financieel bijdraagt.
Ten vierde heeft ongeveer de helft van het aantal dorpshuizen tot op de dag van vandaag geen
financiële bijdrage van de gemeente ontvangen. De andere helft wel. En dat is de reden waarom een
fonds Steengoed wordt ingesteld. In dit fonds worden de thans beschikbare structurele middelen van
€ 112.000 gestort. De voormalige gemeenten Geldermalsen en Neerijnen hadden een
bestemmingsreserve Leefbaarheid. Deze bestemmingsreserve van € 212.980 wordt aangewend en in
het fond Steengoed gestort. Dit is geen structureel geld. Voorgesteld wordt dit bedrag in de periode
2022-2026 te besteden.
De gemeenteraad heeft in mei 2020 de nota Reserves en voorzieningen vastgesteld. Een van de
spelregels is om aangelegde bestemmingsreserves een duidelijk doel te geven en ook de middelen
voor dat doel aan te wenden. Het aanwenden van de bestemmingsreserves Leefbaarheid krijgen een
duidelijk doel, namelijk het draagt bij aan het in standhouden van dorpshuizen die zo instaat worden
gesteld een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de kernen.
Over de werking van het fonds Steengoed het volgende.
1. De gemeente West Betuwe draagt alleen bij in de eigenaarslasten beheer en onderhoud die in de
DMOP’s per dorpshuis zijn aangegeven.
2. De gemeente stelt een bijdrage in de kosten van beheer en onderhoud van 60% ter beschikking op
het moment dat die kosten zich voordoen. Dit om alle dorpshuizen op het moment dat ze voor die
uitgaven komen te staan te ondersteunen met een bijdrage uit het Fonds Steengoed.
3. Het Fonds Steengoed biedt de mogelijkheid om flexibel met uitgaven om te gaan. Het overzicht
laat zien dat in diverse jaren de uitgaven lager zijn dan de € 112.000 structurele voeding per jaar.
Het bedrag in het Fonds Steengoed neemt dan toe.
4. De uitgaven en inkomsten beheer en onderhoud per jaar uit het Fonds Steengoed leiden er toe dat
in 2035 een tekort ontstaat wat daarna een structureel tekort wordt. In die periode dient te worden
bezien op welke wijze het Fonds Steengoed aanpassing behoeft.
5. Het schema betreffende de geraamde uitgaven voor beheer en onderhoud is een momentopname,
gebaseerd op een opgesteld DMOP. De praktijk kan uitwijzen dat uitgaven voor beheer en
onderhoud eerder dan wel later plaatsvinden. Het Fonds Steengoed biedt hiertoe de mogelijkheid.
6. De werking van het Fonds Steengoed zal in 2025 worden geëvalueerd.
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7. Uit het Fonds Steengoed wordt een compensatieregeling getroffen voor de 6 dorpshuizen uit
voormalig Geldermalsen, te weten Acquoy, Buurmalsen, Deil, Gellicum, Rumpt en Tricht. In 2022
en 2023 wordt respectievelijk 66% en 33% van het huidige subsidiebedrag uitgekeerd.
8. Uit de onderstaande tabel blijkt dat voor de dorpshuizen te Asperen, Herwijnen en Vuren de
geraamde bijdrage geen problemen oplevert. Immers de huidige regeling is gebaseerd op een
bijdrage van de gemeente van maximaal 50%.
9. Naast punt drie is een tweede belangrijk uitgangspunt het bijdragen aan beheer en
onderhoudsvraagstukken die dorpshuizen niet alleen kunnen oplossen.
10. In de nog door het college vast te stellen nota subsidieregels worden grondslagen en voorwaarden
opgenomen met betrekking tot de werking van het fonds Steengoed.
Verdelingsmodel fonds Steengoed 60%
Beschikbare middelen
€ 112.000 Structureel geld B/O
€ 140.863 Incidenteel Leefbaarheid Neerijnen
€ 72.293 Incidenteel Leefbaarheid Geldermalsen
€ 325.156
Uitgaven

Overgangs-

Voeding

DMOP

regeling

Structureel

2022

€ 222.204

€ 54.726

2023

€ 287.867

€ 27.363

2024
2025

60% ver

Saldo fonds
€ 325.156

€ 133.322

€

137.108

€ 112.000

€ 172.720

€

49.024

€ 130.273

€ 112.000

€ 78.164

€

82.861

€ 76.067

€ 112.000

€ 45.640

€

149.220

2026

€ 221.144

€ 112.000

€ 132.686

€

128.534

2027

€ 119.606

€ 112.000

€ 71.764

€

168.770

2028

€ 142.453

€ 112.000

€ 85.472

€

195.299

2029

€ 100.915

€ 112.000

€ 60.549

€

246.750

2030

€ 456.079

€ 112.000

€ 273.647

€

85.102

2031

€ 140.468

€ 112.000

€ 84.281

€

112.821

2032

€ 286.274

€ 112.000

€ 171.764

€

53.057

2033

€ 114.427

€ 112.000

€ 68.656

€

96.401

2034

€ 222.436

€ 112.000

€ 133.462

€

74.939

2035

€ 477.980

€ 112.000

€ 286.788

€

-99.849

2036

€ 105.489

€ 112.000

€ 63.293

€

-51.142

2037

€ 220.777

€ 112.000

€ 132.466

€

-71.608

2038

€ 338.057

€ 112.000

€ 202.834

€

-162.443

2039

€ 179.588

€ 112.000

€ 107.753

€

-158.195

2040

€ 455.177

€ 112.000

€ 273.106

€

-319.302

2041

€ 76.774

€ 112.000

€ 46.064

€

-253.366

Overgangsregeling: Acquoy, Buurmalsen, Deil, Gellicum, Rumpt, Tricht

Subsidie Vitale dorpshuizen
Voorgesteld wordt om alle toekomstige 21 dorpshuizen in aanmerking te laten komen voor de
subsidie Vitale dorpshuizen. Doel van deze subsidie is om de leefbaarheid en de sociale cohesie in de
kern te behouden en mede het sociaal beleid van de gemeente West Betuwe te helpen uitvoeren. Het
sociaal beleid is geënt op een vijftal afwegingskaders te weten: Een sterke samenleving, betaalbaar en
efficiënt, iedereen doet mee naar vermogen, inwoner en gezin staan centraal en normaliseren is de
basis. Deze kaders zijn in het beleidsplan sociaal domein 2020-2024 verder uitgewerkt. Met de
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subsidie Vitale dorpshuizen wordt dit beleid ondersteund. Uitvoeriger wordt hierop ingegaan in het
volgende hoofdstuk.
Door een nieuwe subsidie Vitale dorpshuizen in te stellen vervallen de huidige twee bestaande
subsidies; de activiteitensubsidie en de OZB-compensatie van de voormalige gemeente
Geldermalsen. Die zijn van toepassing op respectievelijk twaalf en acht dorpshuizen. Met de nieuwe
subsidie Vitale dorpshuizen wordt een duidelijk doel beoogd. De sociaal maatschappelijke activiteiten
voortzetten, uitbreiden en verbreden. Gemeente en dorpshuizen maken hier afspraken over. De
activiteitensubsidie en de OZB-compensatie uitbreiden naar andere dorpshuizen zou een verdere
versnippering van deze subsidies betekenen. Het geeft ook meer administratieve lasten. Eén subsidie
met een duidelijk doel en die voor ieder dorpshuis geldt maakt het beleid helder, eenduidig en
makkelijker.
Het beschikbare budget van de twee huidige subsidies vervalt niet. Het huidige subsidiebudget
bestaat uit circa € 12.000 voor activiteiten, € 1014 per dorpshuis en circa € 13.000 voor de OZBcompensatie. Totaal is dat afgerond € 25.000.
Aan dit bedrag wordt een budget van € 62.500 toegevoegd zodat voor deze subsidie € 87.500
beschikbaar is. Uit het leefbaarheidsbudget van € 10.000 per kern wordt € 2.500 onttrokken en
aangewend voor activiteiten die het dorpshuis pleegt of nog gaat ontwikkelen. Die activiteiten hebben
mede ten doel om de leefbaarheid in een kern te vergroten.
Voorstel subsidie Vitale
dorpshuizen/mfc's

Subsidie
Tot 2022

OZB
compens
Tot 2022

Nieuwe
Verschil
Subsidie
Vanaf 2022

Eigendom gemeente
MFC De Pluk-Geldermalsen

€ 1.014

€ 3.500

€ 2.486

MFC Klokhuis-Beesd

€ 1.014

€ 3.500

€ 2.486

MFC Burcht van Haaften

€ 3.500

€ 3.500

Dorpshuis Est

€ 3.500

€ 3.500

De Keijsershof-Opijnen

€ 3.500

€ 3.500

De Lindehof-Spijk

€ 3.500

€ 3.500

€ 3.500

€ 1.591

€ 3.500

€ 2.486
€ 1.421

Niet eigendom gemeente
De Schakel-Acquoy

€ 1.014

De Dorpskring-Beesd

€ 1.014

€ 895

Ons eigen Gebouw-Buurmalsen

€ 1.014

€ 1.065

€ 3.500

Het Duifhuis-Deil

€ 1.014

€ 1.924

€ 3.500

€ 562

De Dorpskamer-Enspijk

€ 1.014

€ 3.500

€ 2.486

Heerlijckheyt-Gellicum

€ 1.014

€ 748

€ 3.500

€ 1.738

Dorpshuis Meteren

€ 1.014

€ 2.853

€ 3.500

-€ 367

De Betuwe Poort-Rhenoy

€ 1.014

€ 2.574

€ 3.500

-€ 88

Albertine-Rumpt

€ 1.014

€ 775

€ 3.500

€ 1.711

Dorpshuis Tricht

€ 1.014

€ 2.193

€ 3.500

€ 293

Eendracht Maakt Macht-Asperen

€ 3.500

€ 3.500

De Poort-Herwijnen

€ 3.500

€ 3.500

De Krakeling-Heukelum

€ 3.500

€ 3.500

De Koels-Vuren

€ 3.500

€ 3.500

De Biskamp-Hellouw

€ 3.500

€ 3.500

MFC Huis Op Hemert

€ 3.500

€ 3.500

Dorpshuis Tuil

€ 3.500

€ 3.500

Toevershof-Varik

€ 3.500

€ 3.500

De Koeldert-Waardenburg

€ 3.500

€ 3.500

TOTAAL

€ 12.168

€ 13.027

€ 87.500
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In het coalitieakkoord is vastgelegd dat de OZB-compensatie wordt uitgebreid naar de dorpshuizen die
deze compensatie nu niet krijgen. Hiermee zou een bedrag van € 21.000 gemoeid zijn. Nu deze
tegemoetkoming aan de dorpshuizen op een andere wijze wordt vormgegeven is er sprake van een
ruimer budget dan aanvankelijk de bedoeling was.
In onderstaande tabel is het beschikbare budget van € 87.500 over 21 dorpshuizen en 4 MFC’s
verdeeld. De 21 dorpshuizen en de vier MFC’s ontvangen in dit voorstel een subsidiebedrag van
€ 3.500. De tabel laat zien dat slechts twee dorpshuizen in dit verdeelmodel er iets op achteruit gaan.
De raadsmotie van 2 juli 2019 verzocht om de OZB-compensatie en –differentiatie bij de
harmonisatievoorstellen te betrekken. De differentiatievoorstellen OZB zijn van tafel omdat de
gemeenten, de VNG, die onuitvoerbaar achten.
De bovenstaande tabel laat zien dat slechts twee dorpshuizen in dit verdeelmodel er iets op achteruit
gaan.

Subsidie sportvoorzieningen dorpshuizen
Er zijn acht dorpshuizen die een sportvoorziening in het dorpshuis hebben. De sportvoorziening naast
de Poort in Herwijnen maakt geen onderdeel uit van het dorpshuis. Daarover heeft de gemeente aparte
afspraken gemaakt met een beheerder. Voor de sportvoorzieningen (gymzaal, sportzaal, sporthal) in
dorpshuizen gelden de volgende twee beleidslijnen.
Eigendom van de gemeente: De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud, het
programmabeheer onderwijs en sport, de tarieven gebruik sportvoorziening, het vervangen en
vernieuwen van sporttoestellen en het keuren van de sporttoestellen. De gemeente kan afspraken
maken met het dorpshuis over het dagelijks beheer en draagt daarvoor de Klokurenvergoeding over aan het betreffende dorpshuis.
Eigendom van het dorpshuis: Het bestuur van het betreffende dorpshuis is verantwoordelijk voor het
beheer en onderhoud, het programmabeheer sport, de tarieven gebruik sportvoorziening en het
vervangen en vernieuwen van sporttoestellen. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het keuren van
de sporttoestellen. Het dorpshuis kan afspraken maken met de gemeente over wie wat doet ten
aanzien van het beheer en onderhoud van de sportvoorziening en het vervangen of vernieuwen van
sporttoestellen.
Dit betekent dat de huidige regelingen en afspraken worden geüniformeerd langs de hierboven
aangegeven kaders. De totale ‘Klokurenvergoeding’ voor de acht dorpshuizen bedraagt circa € 94.500.
Beleid multifunctionele centra
Zoals in het hoofdstuk Visie al is verwoord blijft het gemeentelijk beleid gericht op het in standhouden
c.q. versterken van vier MFC’s. Dat beleid wordt ondersteund door de volgende (financiële)
maatregelen.
1. Instandhoudingsbijdrage verlenen aan een MFC waar nodig.
2. Voorziening beheer en onderhoud voor drie MFC’s.
3. Subsidie Vitale dorpshuizen is gericht op het bevorderen van activiteiten.
4. Vergoeding exploitatie sportvoorziening. De zogenaamde ‘klokurenvergoeding’.
Instandhoudingsbijdrage Vitale MFC’s
De situatie is per MFC verschillend. MFC De Pluk betaalt huur aan de gemeente en behaalt een positief
exploitatieresultaat. MFC het Klokhuis en de Burcht van Haaften betalen ook huur aan de gemeente

42

maar behalen geen positief exploitatieresultaat. De exploitatieovereenkomsten die tussen de
gemeente en de drie MFC’s afzonderlijk ten grondslag liggen worden geactualiseerd.

Tekst ingang MFC Huis Op Hemert

Afspraken over het gewenste beleid en de mogelijkheden om het exploitatietekort (Klokhuis en de
Burcht) terug te dringen worden daarin opgenomen. Zolang dat niet het geval is zal de gemeente een
instandhoudingsbijdrage verlenen. De uitgaven van het eigenaars (groot) onderhoud komen voor drie
MFC’s ten laste van de gemeente. De jaarlijkse lasten bedragen circa € 75.000. De gemeente heeft
voor de drie MFC’s een DMOP opgesteld. De financiële consequenties van het DMOP worden in de
begroting (voorziening) van de gemeente West Betuwe verwerkt.
Voor de vierde MFC Huis op Hemert, in eigendom van woningstichting De Kernen, maakt de gemeente
(opnieuw) afspraken aangaande beheer en onderhoud, exploitatie en dergelijke.
Subsidie Vitale dorpshuizen
Voorgesteld wordt om alle MFC’s in aanmerking te laten komen voor de subsidie Vitale dorpshuizen.
Doel van deze subsidie is hierboven in de paragraaf dorpshuizen al uiteen gezet. Een MFC in de
gemeente West Betuwe vervult ook een dorpshuisfunctie, hetgeen wil zeggen sociaalmaatschappelijke activiteiten organiseren voor de inwoners van de kern. Op dit punt verschillen ze niet
van alle andere dorpshuizen in de gemeente. Ook hier geldt dat op het punt van het gemeentelijk
sociaal beleid afspraken worden gemaakt met het desbetreffende MFC.
Subsidie sportvoorzieningen MFC’s
Er zijn drie MFC’s die een sportvoorziening in huis hebben. Voor de sportvoorzieningen gelden
dezelfde twee beleidslijnen als bij de dorpshuizen het geval is. Verwezen wordt naar de paragraaf
subsidie sportvoorzieningen dorpshuizen.
Dit betekent dat de huidige regelingen en afspraken worden geüniformeerd binnen de aangegeven
kaders. De totale ‘Klokurenvergoeding’ voor de drie MFC’s bedraagt in 2020 circa € 28.000.
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7.

HET BELEID OP DE LANGE TERMIJN

Maatschappelijke ontwikkelingen
Demografie
De bevolking van Nederland groeit de komende drie decennia nog door. Deze groei slaat vooral neer in
de Randstad. Aan de randen van Nederland treedt bevolkingskrimp op. In de gemeente West Betuwe
is de prognose een lichte groei, 2-7%, van de bevolking. In voormalig Geldermalsen is de groei
ongeveer 2% en in de overige twee voormalige kernen 5-7%. In de periode 20210 tot 2040 is prognose
een groei van 51.300 naar 57.500 inwoners (Rigo).
Voor de dorpshuizen is mogelijk het volgende van belang. De vergrijzing, het aandeel AOWgerechtigden, van de bevolking neemt overal toe net zoals het aantal huishoudens. Die huishoudens
worden wel steeds kleiner. Dat biedt kansen om het gebruik van dorpshuizen te bevorderen en het
aantal vrijwilligers op peil te houden. Wat zich moeilijk laat raden op termijn is welke behoefte aan
sociale activiteiten deze vergrijzende groep zich gaat toe-eigenen en of dat uiteindelijk aansluit bij het
toekomstige dorpshuis. (PBL/CBS-2019)
De toekomst
Niemand kan de toekomst voorspellen. Terugkijkend op de laatste decennia dan is de maatschappij in
zijn algemeenheid en in het bijzonder in de kleine kernen enorm veranderd. Kleine kernen zijn meer
woongemeenschappen geworden, het voorzieningenniveau is afgenomen en de jeugd is in belangrijke
mate weggetrokken. Hoe de maatschappelijke ontwikkelingen zich verder voltrekken is moeilijk te
voorspellen. Niettemin zijn voor de langere termijn de volgende scenario’s denkbaar.
Leefbaarheid handhaaft zich: Inwoners, organisaties en verenigingen en de gemeente zijn in staat om
de kernen in de gemeente West Betuwe leefbaar te houden waardoor ontmoeten, ontplooien mogelijk
blijft. Dat kan door voldoende organisatiekracht te blijven ontwikkelen, door te blijven en/of intensiever
samen te werken en de bestaande voorzieningen overeind te houden.
Leefbaarheid ontwikkelt zich: Inwoners, organisaties en verenigingen en de gemeente zijn in staat om
nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Dat kan woningbouw zijn of decentraal meer zakelijke, welzijn en
zorgactiviteiten te ontwikkelen. Samenwerking en/of fusie kan leiden tot effectiviteit en efficiency
waardoor een ontmoetingsplek gehandhaafd en versterkt kan worden.
Leefbaarheid komt onder druk: Inwoners, organisaties en verenigingen en de gemeente lukt het niet
om het voorzieningenniveau in de kernen in stand te houden. Hierdoor komt een ontmoetingsplaats
onder druk omdat vrijwilligers en deelnemers aan activiteiten afnemen. Fuseren van organisaties of
sluiten van ontmoetingsplekken ligt in het verschiet. Hierdoor kan op termijn een ontmoetingsplaats
c.q dorpshuis in kern a ook voor kern b die functie gaan vervullen.
Het is goed denkbaar dat alle drie scenario’s in meer of mindere mate zich in de toekomst in de
gemeente West Betuwe gaan voordoen. Er zijn immers 26 kernen. Gezien de onvoorspelbaarheid van
maatschappelijke ontwikkelingen is alleen van belang deze ontwikkelingen goed te blijven volgen en
op tijd de juiste maatregelen te nemen.
Voor MFC’s is de toekomst een andere. De gehuisveste voorzieningen in deze accommodaties hebben
een meer structureel karakter en worden meer aangestuurd door professionele krachten. Dorpshuizen
zijn over het algemeen meer afhankelijk van vrijwilligers. Ook de gemeente zal hier een andere functie
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vervullen, namelijk een meer zakelijke instelling zoals andere huurders en gebruikers vinden en in
laatste instantie zorgdragen voor een sluiten exploitatie.

Gemeentelijk beleid op andere terreinen
De komende periode zal de gemeente West Betuwe op diverse terreinen geharmoniseerd beleid gaan
uitvoeren. Beleid dat ook dorpshuizen raakt, beïnvloedt. Het is van belang dat afstemming gedurende
het uitvoeringsproces plaatsvindt en blijft plaatsvinden. Communicatie naar dorpshuizen en MFC’s zal
hierbij van groot belang zijn. De voor dorpshuizen en MFC’s belangrijkste beleidsterrein, en de stand
van zaken daarvan, worden hier hieronder beschreven.
Wonen
De bevolkingsprognoses laten zien dat er tot 2035 in Nederland extra woonruimte nodig is voor
driekwart miljoen huishoudens. Die behoefte is er ook in de gemeente West Betuwe.
Het bestaande woningprogramma, zoals dit is afgestemd binnen de regio Rivierenland, bestaat uit
ongeveer 2.000 woningen in de periode 2015-2024. Dit is conform de woningbehoefte die uit het
regionaal onderzoek van een paar jaar geleden naar voren kwam. Sinds 2015 is er nagenoeg in elke
kern van de gemeente West Betuwe gebouwd. Er zijn in de periode 2012 – 2018 ongeveer 1500
nieuwe woningen opgeleverd. In de periode 2020-2024 zijn er 1122 te bouwen woningen gepland. Qua
geplande aantallen schieten Geldermalsen en Meteren er boven uit. De resterende hoeveelheid zijn
over de overige kernen onregelmatig verdeeld. Hiermee wordt voldaan aan het gestelde in het
coalitieprogramma dat de woningbouw zoveel mogelijk over iedere kern verdeeld dient te worden. In
Buurmalsen, Est en Beesd is het initiatief genomen om meer aandacht te vragen voor het wonen in de
eigen kern. Ook besturen van dorpshuizen vragen om meer woningbouw. Meer woningen in de
nabijheid van een dorpshuis wil niet per definitie zeggen dat het dorpshuis meer gebruikt gaat worden.
Een voorbeeld daarvan zijn de dorpshuizen Tuil en Waardenburg.
Uit het regiobeeld van ouderen in Rivierenland komt naar voren dat het aantal 75+-ers van 8% naar
17% in 2050 zal toenemen. De zorgvraag en zorgzwaarte zullen toenemen. Dit betekent dat we in de
nabije toekomst meer aanvragen voor maatschappelijke ondersteuningen, woningaanpassingen en
andere woningen verwachten. Daarnaast is er een ontwikkeling in de geestelijke gezondheidszorg en
het beschermd wonen om mensen zoveel mogelijk zelfstandig te laten wonen. Dit betekent dat meer
ouderen, beschermd-wonen-cliënten en ggz-patiënten in reguliere woningen in West Betuwe zullen
gaan wonen. In West Betuwe woont 93% van de 75 plussers zelfstandig. 51,8% van de 75 plussers
woont nu alleen. 7% van de 75 plussers woont in een instelling. Dat betekent dat het aantal woningen
voor met name eenpersoonshuishoudens voor ouderen toe zal nemen Daarnaast zal er behoefte aan
andere woonvormen zijn, zoals CPO’s (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) of woonvormen
met zorgondersteuning.
In de in het najaar van 2020 vast te stellen woonvisie zal ingegaan worden op de toekomstbestendige
woningmarkt voor West Betuwe.
Onderwijs
Nu zijn er 5.000 kinderen in West Betuwe die 33 basisscholen in 21 kernen bezoeken. Kernboodschap
in het coalitieakkoord is om in samenwerking met de schoolbesturen zoveel mogelijk scholen in de
kernen te behouden. Uit prognoses blijkt dat het de aantallen leerlingen op termijn redelijk stabiel
blijven met zelfs hier en daar een lichte groei. Het scholenbestand in de gemeente is verouderd. Voor
de helft van de schoolgebouwen is de levensduur verstreken. Vaststelling van het Integraal
Huisvestingsplan (IHP) is in het vierde kwartaal van 2020 gepland. Scenario’s voor het
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toekomstperspectief, prioritering en fasering van verbouw en nieuwbouw komen aan de orde. In
diverse dorpshuizen maken scholen gebruik van de aanwezige sportvoorziening. Dat is niet alleen
belangrijk voor de scholen maar ook voor de dorpshuizen zelf. Afstemming is dus van belang.
Sport
Besloten is voor de binnen- en buitensport niet in 2020 te harmoniseren maar uiterlijk medio 2021. De
personele capaciteit, de hoeveelheid werk en de factor tijd maken het niet mogelijk in 2020 op grond
van een opgesteld sportbeleid een definitief harmonisatie voorstel te doen. Omdat er in dorpshuizen
en MFC’s sportvoorzieningen aanwezig zijn is afstemming te zijner tijd van belang.
Speelruimten
Ook op dit beleidsonderdeel wordt het toekomstig beleid en de daaruit voortvloeiende harmonisatie
eind 2020 vastgesteld. Speelruimten vervullen een belangrijke functie ten aanzien van ontmoeten,
ontwikkelen en ontplooien. Naast kinderen ontmoeten ook ouderen elkaar bij speelruimten. Omdat bij
diverse dorpshuizen speelvoorzieningen naast de deur liggen is ook hier afstemming gewenst.
Cultuur en kunst
In de Kadernota Cultuur en Kunst West Betuwe 2020-2023 worden de speerpunten gericht op
versterken, verbreden, verbinden en vernieuwen. Hiervoor wordt thans een uitvoeringsagenda
uitgewerkt. Cultuur en kunst is verbonden met de dorpshuizen en de MFC’s. In het MFC de Pluk is een
theater, een filmhuis en een bibliotheek. Muziek- en toneelvoorstellingen zijn er ook. Cultuur en Kunst
dient laagdrempelig te zijn en iedereen moet zijn talenten kunnen ontwikkelen. Het culturele erfgoed,
de volkscultuur, is sterk verankerd in de dorpshuizen en dient daarom de belangrijkste pijler in het
beleid te blijven. De uitvoering van het Cultuur- en Kunstbeleid dienen sterk aangesloten te zijn bij de
op te stellen kernagenda’s. De dialoog met de inwoners in de kernen vormt mede het Cultuur- en
Kunstbeleid. Het toekomstige subsidiebeleid wordt ook daarop geënt.
Sociaal beleid
Voor het sociaal beleid zijn vijf afwegingskaders opgesteld.
1. Een sterke samenleving
2. Betaalbaar en efficiënt
3. Iedereen doet mee naar vermogen
4. Inwoner en gezin staat centraal
5. Normaliseren is de basis
Deze kaders zijn leidend bij het formuleren van het beleidsplan en de uitvoeringsagenda sociaal
domein. Om de transformatie in het sociaal domein goed te laten slagen wordt geïnvesteerd in twee
hoofdthema’s: 1) een sterke samenleving en 2) de juiste zorg op de juiste plek.
West Betuwe kenmerkt zich door een sterke samenleving. Ingezet wordt op preventie. Inwoners
zorgen voor elkaar, doen wat nodig is. De basisvoorzieningen worden versterkt. Uit eigen onderzoek
blijkt dat er veel draagvlak, energie is om met preventie aan de slag te gaan.
Naast het investeren in een sterke samenleving wordt meer regie gevoerd en gestuurd om de kosten
beheersbaar te houden. Iedere inwoner dient de zorg te krijgen die past. Dure zorg moet worden
voorkomen door zorg meer rondom de inwoner te organiseren.
Nota Vastgoed
In het kader van de harmonisatie wordt ook eind 2020 een nota Vastgoed vastgesteld. Deze nota raakt
drie MFC’s, de drie dorpshuizen en een aantal sportvoorzieningen die in eigendom van de gemeente
zijn en een evidente link hebben met de dorpshuizen en MFC’s. Beleidsharmonisatie, omschrijving van
taken en rollen en een meer professionele opstelling ten aanzien van Vastgoed worden belangrijke
thema’s in deze nota.
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Kernenbeleid
De raad heeft onlangs een bestemmingsreserve van € 1.000.000 vastgesteld. Hierdoor kunnen in
kernen activiteiten ontwikkeld worden in samenhang met de provincie Gelderland. Het gaat om
cofinanciering. Voor het ontwikkelen plannen worden afspraken gemaakt, de zogenaamde
dorpendeals. De plannen per kern kunnen ook dorpshuizen raken.

Gemeente

Maatschappelijke
organisaties

Incidentele
bijdrage

Kernagenda
c.q.
gemeentelijk
beleid

Vrijwilligers
/inwoners

Structurele
bijdrage

Dorpshuis

Aansluiting zoeken bij inwoners betekent dat op verschillende manieren zorg of ondersteuning wordt
aangeboden. Vrijwilligers bieden ondersteuning of er vinden ontmoetingsactiviteiten plaats. Een
andere keer moet er begeleiding of zorg worden ingezet. Een inwoner kan de ene keer gebruik maken
van een algemene voorziening, een andere keer van een maatwerk voorziening of van beide gebruik
maken.
Door kerngericht te werken wordt meer aangesloten bij de vraag en behoefte van de inwoners in de
kernen. De gebiedsmakelaars vervullen hierin een belangrijke rol. In dorpshuizen en MFC’s worden
diverse activiteiten georganiseerd. Gekeken wordt welke rol de dorpshuizen en de MFC’s in de
toekomst gaan vervullen. In de dorpshuizen en de MFC’s zijn vrijwilligers actief en vervullen ze een
belangrijke rol in het sociaal domein op het gebied van ontmoeting en activiteiten. Ze dragen bij aan de
leefbaarheid in dorpen en wijken.
Beleid dorpshuizen en Multifunctionele centra’s
Het in standhouden c.q. versterken van 21 dorpshuizen en 4 MFC’s is op de langere termijn gericht op
de zeven maatregelen die onder het kopje ‘Tafel van zeven’ zijn geformuleerd.
In overleg met de dorpshuizen zal worden afgesproken waar de dorpshuizen nu staan en waar ze in de
toekomst naar toe willen. De vier modellen dorpshuizen zoals in het hoofdstuk Visie is weergegeven
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zullen bij de gesprekken als leidraad dienen. Op basis van deze gesprekken worden met betrekking tot
die ‘Tafel van zeven’ afspraken gemaakt.

Verhuren

Organiseren

Netwerken

Ondernemen

Het in standhouden c.q. versterken van vier MFC’S op de langere termijn is in principe gericht op
dezelfde maatregelen, de ‘Tafel van zeven’, als bij de dorpshuizen. Alleen de uitvoering daarvan loopt
uiteen omdat er verschillen tussen MFC’s en dorpshuizen zijn. De vier modellen dorpshuizen zoals
geschetst in het hoofdstuk Visie zijn voor de MFC’s minder relevant omdat MFC’s eigenlijk
samenwerken en netwerken.
In overleg met de MFC’s zal worden afgesproken waar de MFC’s nu staan en waar ze in de toekomst
naar toe willen. Ook dit wordt in afspraken vastgelegd.
1. Sociaal beleid: De gemeente heeft een beleidsplan Sociaal domein 2020 – 2024 opgesteld dat
uitvoering behoeft.
2. Voorzieningen: Welke voorzieningen ontwikkelen zich, staan onder druk en verdwijnen mogelijk.
Welke rol kunnen dorpshuizen en MFC’s hierbij spelen.
3. Vastgoed: De gemeente stelt een nota Vastgoed op die mogelijk consequenties heeft voor
dorpshuizen en/of MFC’s.
4. Horeca/commercie: Hierbij is de vraag of de gemaakte afspraken in de Algemene Plaatselijke
verordening (APV) in de toekomst standhouden of dat aanpassingen noodzakelijk zijn.
5. Ondersteuning dorpshuizen en MFC’s: Op terrein van kennis, vrijwilligers en dergelijke.
6. Klanbordgroep dorpshuizen en MFC’s: Inbreng van dorpshuizen en MFC’s op diverse
ontwikkelingen.
7. Dorpshuizen- en MFC-overleg: Van belang is dat het contact tussen dorpshuizen en de gemeente
goed is.
Sociaal beleid
Dorpshuizen, maar ook MFC’s fungeren als ontmoetingsplek voor sociale en nieuwe contacten en
dragen bij aan de sociale samenhang en leefbaarheid. Voor opgroeien en opvoeden bieden
dorpshuizen ook een plek voor de jeugd. Bijvoorbeeld kinderopvang of peuterspeelzalen, activiteiten
voor jongeren. Verder vinden er activiteiten voor vrijwilligers of mantelzorgers plaats. Kwetsbare
inwoners kunnen ook deelnemen aan het maatschappelijk verkeer doordat er cursussen worden
georganiseerd, er dagbesteding plaatsvindt. Kortom, dorpshuizen vervullen een belangrijke rol in onze
kernen. We willen dat er meer activiteiten gaan plaatsvinden op het gebied van ontmoeten (zoals open
eettafels), voorlichtingsactiviteiten, dagbesteding, cursussen/workshops en voorstellingen indien er
een podium aanwezig is.
Onder andere de subsidieregeling Vitale dorpshuizen ondersteunt dat.
Voorzieningen
a. De geografische situatie van de gemeente maakt het onmogelijk om iedere kern in voldoende
mate woningen te bouwen. Niet in iedere kern is een basisschool en een enkele basisschool staat
onder druk. Per kern zal moeten worden bezien wat mogelijk is en waar kansen liggen als het om
bestaande en nieuwe voorzieningen gaat. Ten aanzien van bestaande, nieuwe, te verplaatsen
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voorzieningen op terrein van cultuur, onderwijs, sport, welzijn en zorg wordt door de gemeente
allereerst bezien of die mogelijk zijn in dorpshuizen.
b. Subsidievoorwaarden: Als organisaties en verenigingen ruimte c.q. nieuwe activiteiten willen
ontwikkelen en daarvoor subsidie aanvragen zal door de gemeente geëist worden deze activiteiten
in een dorpshuis of MFC te houden. Gemotiveerd kan hiervan worden afgeweken. Deze eis geldt
ook voor activiteiten die op instigatie van de gemeente worden ontwikkeld. Ook de gemeente
motiveert waarom dit in een dorpshuis c.q. MFC niet mogelijk is.
Vastgoed
a. Gescheiden exploitatie: De exploitatie van het dorpshuis/MFC sec en de bijbehorende
sportvoorziening wordt uit elkaar getrokken waardoor de baten en lasten van ieder onderdeel
transparant worden. Dit dient in de begroting, jaarrekening en jaarverslag tot uitdrukking gebracht
te worden.
b. Investeringen: Overleg vindt plaats als dorpshuizen/MFC’s voor (on)voorziene uitgaven komen te
staan of wensen hebben inzake uitbreiding van de accommodatie. Deze eventuele uitgaven vallen
buiten de scope van het budget Steengoed.
c. Duurzaamheid: Aandacht voor duurzaamheid: de op te stellen Duurzame Meerjaren
Onderhoudsplannen geven aan welke maatregelen genomen dienen te worden om de dorpshuizen
duurzamer te krijgen. Gekoppeld aan het gemeentelijke duurzaamheidsinitiatieven kunnen
stappen gezet worden om de doelstelling ‘de gemeente energie-neutraal’ in 2050 te
verwezenlijken.
d. Rechten gemeenten: Aangezien de gemeente financieel bijdraagt aan de instandhouding van
onroerend goed zal contractueel worden vastgelegd dat de gemeente zeggenschap krijgt en/of
het voorkeursrecht verkrijgt om het onroerend goed te herbestemmen en/of te verwerven indien
het bestuur van een dorpshuis besluit de dorpshuisfunctie te stoppen.
e. Terugdringen exploitatietekorten: Met de drie MFC’s zullen afspraken worden gemaakt hoe op de
langere termijn de exploitatie verbeterd kan worden c.q. de instandhoudingsbijdragen kan worden
verminderd.
Horeca en commercie
Binnen de maatschappelijke bestemming dorpshuizen zijn de mogelijkheden tot commerciële
activiteiten maximaal benut. Echter de invulling en omschrijving van de maatschappelijke bestemming
lopen in diverse bestemmingsplannen uiteen. Bezien wordt in hoeverre de bestemmingsplannen op dit
punt meer geüniformeerd kunnen worden. Ook zijn enkele bestemmingsplannen sterk verouderd of
ontbreekt zelfs een bestemmingsplan. Hierbij zal de op handen zijnde Omgevingswet ook worden
betrokken.
In hoeverre dorpshuizen in de toekomst gedwongen worden meer commerciële activiteiten te
verrichten om een sluitende exploitatie te krijgen is moeilijk te voorspellen. Dit is voor de komende tijd
een aandachtspunt.
Ondersteuning dorpshuizen
Werving en opleiding zijn belangrijke thema’s waarvoor bijzondere aandacht aanwezig moet blijven.
De dorpshuizen , Welzijn West Betuwe en de gemeente bezien of de huidige aanpak nog wel
voldoende werkt of dat andere maatregelen gewenst zijn.
De gemeente ondersteunt de dorpshuizen, hetzij zelf of via deskundigen zoals de Vereniging voor
Kleine Kernen en Welzijn west Betuwe. Dat kan door ondersteuning, informeren, cursussen en
bijeenkomsten.
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Klankbordgroep dorpshuizen en MFC’s
De klankbordgroep kan gevraagd en ongevraagd het bestuur van de gemeente adviseren. Gedacht kan
worden aan vijf leden die de verschillende typen dorpshuizen vertegenwoordigen. Over de werkwijze,
frequentie, onderwerpen en dergelijk maakt de klankbordgroep in oprichting afspraken welke worden
vastgelegd. Denkbaar is dat één lid niet gelieerd is aan een dorpshuis. Dit om het onafhankelijke geluid
te waarborgen.
Jaarlijks overleg dorpshuizen en MFC’s
De gemeente organiseert jaarlijks een (thematische) dorpshuizenmiddag en/of avond. Een thema dat
ieder dorpshuis raakt kan worden behandeld. Neveneffect hiervan is ook dat men (bestuurders,
beheerders etc.) elkaar leert kennen. Ook voor MFC’s kan een apart overleg plaatsvinden. In dit overleg
kan de Klankbordgroep dorpshuizen en MFC’s worden gekozen en kan de klankbordgroep
verantwoording afleggen. Dit legitimeert de klankbordgroep.
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BIJLAGEN

I. Verslag overleggen dorpshuizen en MFC’s, 16 juli 2020.

II. Gedane investeringen in dorpshuizen en MFC’s

III. Vitaliteitsscans dorpshuizen

IV. Klankbordgroep Dorpshuizen en MFC’s.

V. Lijst geraadpleegde rapporten en notities.
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BIJLAGE
I
BIJLAGE I.

BEKNOPT VERSLAG BIJEENKOMSTEN
DORPSHUIZEN EN MULTIFUNCTIONELE
CENTRA
13 augustus 2020

Op weg naar een Kadernota dorpshuizen en multifunctionele centra
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Inleiding
Als gevolg van het ontstaan van de gemeente West Betuwe dient het beleid en de daarop gebaseerde
subsidies voor de dorpshuizen/MFC’s in 2020 geharmoniseerd te worden. In het voorjaar van 2020 zijn
voor maatschappelijke organisaties en verenigingen drie bijeenkomsten gehouden om van gedachten
te wisselen over het toekomstige (subsidie)beleid. Ook dorpshuizen en MFC’s hebben aan deze
bijeenkomsten deelgenomen.
Afgesproken is om met de dorpshuizen op ambtelijk niveau apart nader overleg te voeren. In vier
bijeenkomsten, op 23 juni, 25 juni, 2 juli en 9 juli, is met de dorpshuizen en de multifunctionele centra
(MFC’s) over het toekomstige (subsidie) beleid gesproken. Van de 27 dorpshuizen/MFC’s hebben er
21 aan de gesprekken deelgenomen. Zie de presentielijst.
Tijdens de bovengenoemde vier overleggen zijn de volgende afspraken gemaakt.
1. Een beknopt verslag van de bijeenkomsten wordt opgesteld en toegezonden aan alle
dorpshuizen en MFC’s.
2. Er wordt een adressenlijst van de 27 dorpshuizen en MFC’s toegezonden. Zie bijlage.
3. Wanneer het concept rapport Kadernota dorpshuizen en MFC’s gereed is zal het aan alle
betrokkenen worden toegezonden.
In de bijlage is tevens een Infografic Dorpshuizen/MFC’s opgenomen, welke de enorme diversiteit van
de 27 dorpshuizen en MFC’s laat zien.
Dit verslag geeft in het kort de presentatie weer, die tijdens de gehouden bijeenkomsten is gegeven.
Daarna volgt een weergave van de thema’s die aan de orde zijn gesteld.
In dit verslag wordt een onderscheid gemaakt tussen de 23 dorpshuizen en de 4 MFC’s. Met de vier
MFC’s is een apart overleg gevoerd.

De presentatie
Visie en beleid
Het gemeentelijk beleid is gericht op het leefbaar houden van de 26 kernen. Een belangrijk middel
daartoe is een ontmoetingsplek waar bewoners, verenigingen en organisaties elkaar ontmoeten.
Sociale cohesie en vitaliteit wordt daardoor in de kern bevorderd. Een ontmoetingsplek is een
dorpshuis en/of een MFC. Als er geen balans is tussen de
levensvatbaarheid van een dorpshuis en de mogelijkheid van de gemeente om te ondersteunen vervalt
de noodzaak van een dorpshuis in een kern. Dan zal naar een andere ontmoetingsplaats in de kern
gezocht dienen te worden.
Er kunnen vier dorpshuizen naar functie worden onderscheiden. (Wat voor een dorpshuis willen we
zijn?, Landelijke vereniging van kleine kernen, september 2017)
•
•
•
•

Het dorpshuis verhuurt: toegankelijkheid
Het dorpshuis organiseert: activiteitencommissie
Het dorpshuis netwerkt: samenwerking
Het dorpshuis als sociale onderneming: initiatieven

Bij MFC’s ligt het accent meer dan bij dorpshuizen op samenwerken en initiatieven ontplooien.
Dorpshuizen kunnen zich onderscheiden door het accent te leggen op één of meer functies.
De verantwoordelijkheid om een dorpshuis te runnen ligt bij de inwoners van een kern. De rechtsvorm,

53

de organisatie, de exploitatie wordt in de kern bepaald. De gemeente stelt de kaders hiervoor. Dat kan
zijn omdat de gemeente dorpshuizen, MFC’s en sportvoorzieningen in eigendom heeft. Specifiek
beleid, bijvoorbeeld duurzaamheid, kan ook vertaald worden naar de dorpshuizen en de MFC’s. Tevens
kent de gemeente subsidies toe betreffende beheer en onderhoud, exploitatie en activiteiten. De
gemeente faciliteert dorpshuizen en MFC’s als er vragen c.q. knelpunten zijn en optreden.
Op de korte termijn, 2020, dient het beleid aangaande dorpshuizen en MFC’s te worden vastgesteld.
Mede op basis daarvan worden de financiële stromen naar de dorpshuizen en de MFC’s
geharmoniseerd. Voor de langere termijn zal het toekomstig perspectief geschetst worden, dat wil
zeggen het voeren van beleid inzake duurzaamheid, economie, onderwijs, sport, vastgoed, welzijn,
wonen en zorg en wat daarvan de rollen zijn voor de dorpshuizen en de MFC’s.
Financiële structuren Dorpshuizen
Er zijn drie financiële structurele stromen naar dorpshuizen. Voor MFC’s zijn afzonderlijke afspraken
gemaakt.
1. Bijdrage beheer en onderhoud
2. Bijdrage activiteiten/exploitatie
3. Bijdrage sportvoorziening
Ad.1. Bijdrage beheer en onderhoud: Gedacht wordt aan drie modellen welke hier in het kort uiteen
worden gezet.
Model 1: Voor circa 15 dorpshuizen (12 niet vanwege eigendom gemeente, kerk,
woningbouwvereniging) wordt één uniform Duurzaam Meerjaren OnderhoudsPlan (DMOP) opgesteld.
Op basis van deze plannen kan objectief worden bepaald welke dorpshuizen in welk jaar een financiële
uitgave moeten doen om de accommodatie op het gewenste kwaliteitsniveau te houden. Denkbaar is
dat per jaar een wisselend bedrag aan een dorpshuis wordt toegekend of dat uitgaven over een aantal
jaren worden gemiddeld en een vaste bijdrage per jaar volgt.
Het DMOP geeft inzicht welke maatregelen getroffen dienen te worden om het gebouw
energieneutraal te krijgen. Dat is een belangrijke doelstelling van de gemeente West Betuwe.
Model 2: Op basis van het aantal m2 vloeroppervlakte dorpshuis wordt jaarlijks een vast bedrag per
m2 ten behoeve van beheer en onderhoud uitgekeerd aan een dorpshuis.
Model 3: Het model Geldermalsen wordt gevolgd. Dit is een basisbedrag van € 4.000 en een bedrag
van € 22,60 per m2 vloeroppervlakte dorpshuis. Consequentie van dit model op alle, of een aantal,
dorpshuizen toepassen impliceert een flinke stijging van de gemeentelijke uitgaven beheer en
onderhoud dorpshuizen.
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GEMEENTELIJKE UITGAVEN DORPSHUIZEN
BEGROTING GEMEENTE
GEMEENTELIJKE BIJDRAGE AAN DORPSHUIZEN
Activiteiten OZBBeheer en
Expl.
Klokuren
Beheer en Afschrijvingssubsidie
compensatie onderhoud
bijdrage vergoeding onderhoud lasten
Dorpshuizen vm Geldermalsen
1.De Schakel-Acquoy

X

X

16. Meteren

X

X

3. De Dorpskring-Beesd

X

4. Het Klokhuis-Beesd

X

5.Ons eigen Gebouw-Buurmalsen

X

X

X

6. 't Duifhuis-Deil

X

X

X

X

7.De Dorpskamer-Enspijk

X

20.De Betuwe Poort-Rhenoy

X

X

21. Albertine- Rumpt

X

X

X

X

23. Tricht

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

9.De Ontmoeting-Geldermalsen
10. De Pluk-Geldermalsen

X

11.Heerlijckheyt-Gellicum

X

Dorpshuizen vm Lingewaal
14.De Poort-Herwijnen

X

15. De Krakeling-Heukelum

X

2.Eendracht Maakt MachtAsperen
22. De Lindehof-Spijk

X

26. De Koels-Vuren

X

X
X

X
X

X
X

Dorpshuizen vm Neerijnen
17.Huis Op Hemert

X

18. De Torenhof-Ophemert
19.De Keijzershof-Opijnen
12.Burcht van Haaften
13.De Biskamp-Hellouw

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24.Tuil
25.Toevershof-Varik
8. Est

X

27.De Koeldert-Waardenburg

Ad.2. Bijdrage activiteiten/exploitatie. Ten aanzien van de financiële bijdrage activiteiten/exploitatie
zijn ook drie modellen gepresenteerd.
Model 1: De daarvoor in aanmerking komende dorpshuizen krijgen een vast bedrag per jaar. De
gemeente bepaalt een verdeelsleutel naar grootte dorpshuis, (omvang) activiteiten en dergelijke. De
gemeente kan hieraan een aantal verplichtingen stellen, bijvoorbeeld het organiseren van een open
eettafel.
Model 2: Een financiële bijdrage kan verkregen worden op basis van een activiteitenprogramma.
Ook dit model kan op diverse wijzen nader worden uitgewerkt. Een basisbedrag met daar boven
op een bijdrage in de activiteiten. Ook meerjarige afspraken zouden kunnen worden gemaakt.
Model 3: Geldermalsen wordt gevolgd, dat wil zeggen een activiteitensubsidie en een OZBcompensatie voor een nader te bepalen aantal dorpshuizen. Net zoals bij beheer en onderhoud
betekent dit extra uitgaven voor de gemeente aan dorpshuizen.
Ad.3. Bijdrage sportvoorziening. Voor de sportvoorzieningen (gymzaal, sportzaal, sporthal) gelden
twee mogelijkheden.
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Eigendom van de gemeente: De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud, het
programmabeheer onderwijs en sport, de tarieven gebruik sportvoorziening, het vervangen en
vernieuwen van sporttoestellen en het keuren van de sporttoestellen. De gemeente kan afspraken
maken met het dorpshuis over het dagelijks beheer en draagt daarvoor de klokurenvergoeding over
aan het betreffende dorpshuis.
Eigendom van het dorpshuis: Het bestuur van het betreffende dorpshuis is verantwoordelijk voor het
beheer en onderhoud, het programmabeheer sport, de tarieven gebruik sportvoorziening en het
vervangen en vernieuwen van sporttoestellen. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het keuren van
de sporttoestellen. Het dorpshuis kan afspraken maken met de gemeente over wie wat doet ten
aanzien van het beheer en onderhoud van de sportvoorziening en het vervangen of vernieuwen van
sporttoestellen.
Weergave overleggen
De 23 dorpshuizen
Koester wat er is en heb oog voor diversiteit van dorpshuizen. Gemis aan ontmoeting in coronatijd
bewijst de vitale functie van een dorpshuis, zeker voor bepaalde doelgroepen. Het is van belang dat er
een gebouw is die de ontmoeting blijft faciliteren. Nabijheid en binding met het dorp is een voorwaarde
voor een goed dorpshuis. Bestuur en vrijwilligers zijn daarvoor onmiskenbaar belangrijk. Er is veel
waardering voor de functies gebiedsmakelaar en gebiedswethouder.
Sommige dorpshuizen zijn aangewezen als opvang in het kader van de rampenbestrijding. Die hebben
daarmee een speciale positie. Bij navraag lijkt dit niet zo te zijn. De opvang van ieder dorpshuis is
bekend maar daar is geen aparte status aan verbonden.
De toekomst
Er is behoefte aan een eenduidige lange termijn perspectief vanuit de gemeente voor de dorpshuizen,
zodat zij daarop meerjarig hun bedrijfsvoering richten. Je wilt weten waar je aan toe bent. Opgemerkt
wordt dat dit lange termijn perspectief tot nu toe onvoldoende uit de verf komt. Dit is afhankelijk van
het toekomstige beleid op het terrein van duurzaamheid, onderwijs, sport, wonen, welzijn en zorg. Het
is het voornemen om op de langere termijn een meer integraal gemeentelijk beleid te voeren waarin de
dorpshuizen een rol in vervullen. In dit verband wordt opgemerkt dat de gemeente, het dorpshuis en
ook de dorpsraad (bij aanwezigheid in een kern) gezamenlijk plannen moeten opstellen. Plannen
waarin het dorpshuis een sterk uitvoerende rol kan hebben.
Anderzijds kan ook bij gemeentelijke projecten overwogen worden of dorpshuizen daarin kunnen
participeren. De belangen van dorpshuizen zijn dan vertegenwoordigd. Het niet voldoende bouwen in
de kernen vormt een bedreiging voor voorzieningen zoals scholen en dorpshuizen. Bouw meer voor
een/twee persoonshuishoudens, zodat ouderen zelfstandig kunnen blijven wonen en er ook voor
jongeren een plek blijft. Sommige functies die nu door Welzijn West Betuwe (WWB) uitgevoerd worden
kunnen in kernen die dat willen evengoed of zelfs beter door (vrijwilligers van) een dorpshuis gedaan
worden, denk hierbij aan het ouderenbeleid en aan het vrijwilligerswerk (vinden, behouden en inzetten
ten behoeve van informele zorg).
Men ziet kansen in het beperken van bureaucratie bij vergunningverlening en het regelen van lokale
mobiliteit (boodschappenservice, buurtbusje etc.). De uitoefening van bepaalde commerciële
activiteiten wordt door de gemeente zowel gestimuleerd als gedwarsboomd, afhankelijk van welke
dienst er langs komt. Hierover moet duidelijkheid komen. Probeer functies in het dorpshuis te krijgen
die qua leefbaarheid, zeker voor ouderen, van groot belang zijn. Denk aan uitgifte medicijnen of
hulpmiddelen. Onderlinge uitwisseling van kennis en ideeën moet meer plaatsvinden. Bijvoorbeeld
over zorgcoöperaties, die in diverse gemeenten worden opgezet, of vergelijkbare initiatieven

56

(buurtambassadrices). Met ondersteuning van DKK en met hulp van Welzijn West Betuwe kunnen
dergelijke initiatieven ook in deze gemeente worden opgezet.
De categorisering die straks in de kadernota komt helpt dorpshuizen om in contact te komen met
vergelijkbare andere dorpshuizen. Anderzijds is opgemerkt dat er geen behoefte is aan geregelde
samenkomsten met andere dorpshuizen, “ wij weten elkaar toch wel te vinden”.!!
De gemeente zou bij nieuwe en/of uitbreiding van voorzieningen en activiteiten primair moeten kijken
of dat in dorpshuizen mogelijk is. In het verleden zijn diverse toezeggingen op dit terrein, onder andere
gemeentelijke vergaderingen, gedaan. In veel gevallen is er nu gewoon sprake van concurrentie tussen
accommodaties.
Beheer en onderhoud
De methode om op basis van een uniform DMOP voor dorpshuizen geeft een helder beeld van de te
verwachte kosten/maatregelen. Van belang hierbij is dat er een DMOP komt dat door een goed bureau
is opgezet en uitgaat van een vooraf bepaald niveau van onderhoud. De gemeente heeft hetzelfde
bureau opdracht gegeven om voor de circa 70 gemeentelijke objecten ook een DMOP op te stellen.
Daardoor ontstaat één uniforme aanpak van de gemeentelijke gebouwen en de dorpshuizen.
Ingebracht wordt dat diverse dorpshuizen al een (D)MOP hebben en sommigen zelfs ook al een
energieplan. Dat kan toch gebruikt worden. Van belang wordt geacht dat het bureau deze stukken bij
het bezoek krijgt. Andere dorpshuizen pleiten voor simpele en duidelijke verdelingsmodellen. Uit dat
oogpunt verdient model 2 wellicht de voorkeur. Als je model 1 in gang hebt gezet kun je toch niet meer
terug. Feitelijk is nu toch al voor model 1 gekozen. De modellen 1 en 2 kennen straks beiden
herverdeeleffecten. Dan pas kan definitief een keuze worden gemaakt. Je wilt immers naar een zo
rechtvaardige verdeling van de beschikbare middelen beheer en onderhoud van dorpshuizen.
Het nadeel van model 1 is dat op basis van een vastgesteld DMOP dorpshuizen sterk van bovenaf,
door de gemeente, gestuurd wordt als het om beheer en onderhoud gaat. Voor de gemeente meer
uitvoeringslast. In model 2 bepalen de dorpshuizen de werkzaamheden beheer en onderhoud en de
gemeente bepaalt de bijdrage. De methode Geldermalsen, model 3, biedt enige vrijheid in bestedeling
en doet meer een beroep op de eigen verantwoordelijk van een dorpshuisbestuur voor een goede staat
van het gebouw.
Verwezen wordt naar een motie (2017), die is aangenomen door de voormalige raad van
Geldermalsen, waarin staat dat beheer en onderhoud tot 2026 gewaarborgd is.
Activiteiten/exploitatie
Het kruisjesmodel in de tabel hierboven geeft direct aan welke voormalige gemeente de meeste
financiële ondersteuning heeft geboden. Op dit moment lijkt een scenario met budgettaire neutraliteit
het meest waarschijnlijke, alhoewel bij andere beleidsvelden ook een min scenario voorbereid moet
worden. Daar wordt bij dorpshuizen vooralsnog niet van uitgegaan. Opgemerkt wordt dat een
bijeenkomst als deze eigenlijk geen zin heeft omdat niet duidelijk wordt wat ieder dorpshuis krijgt. Dat
is alleen van belang omdat het dorpshuis de rest zelf wel regelt. Daar hoeft de gemeente zich niet mee
te bemoeien.
Echter, voor sommige dorpshuizen zal een herverdeling van subsidies een achteruitgang betekenen
waarvoor een overgangsregeling voorzien moet worden.
Naast een structurele is er ook een incidentele ondersteuning. In het laatste geval vindt men het van
belang dat de gemeente ruimte houdt om in geval van nodige cofinanciering (bv provincie) te kunnen
bijdragen. Het leefbaarheidsfonds, de activiteitenbijdrage van vm. Geldermalsen en het
declaratiefonds van vm. Lingewaal voor de huur van buurtontmoetingsplekken worden genoemd. Deze
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bijdragen zijn vooral vanuit beleidsmatige Wmo-overwegingen gestuurd. Voor dorpshuizen zijn deze
bijdragen nodig om invulling te geven aan de maatschappelijk functie die van zichzelf niet
kostendekkend kunnen zijn. Opgemerkt wordt: Wees consequent en vrijgevig vanuit het
leefbaarheidsbudget.
De relatie tussen subsidie dorpshuizen en subsidie verenigingen is van belang. Minder subsidie
dorpshuis is een hogere bijdrage van de gemeente aan verenigingen. Minder subsidie aan
verenigingen is een hogere bijdrage van de gemeente aan de dorpshuizen. De tarieven voor
verenigingen kunnen niet omhoog. De tarieven van het dorpshuis en van de sportvoorzieningen moet
het dorpshuis zelf kunnen bepalen. Bij subsidieverstrekking door de gemeente aan een organisatie of
vereniging zou de voorwaarde verbonden moeten worden dat gebruik moet worden gemaakt van een
dorpshuis tenzij gemotiveerd wordt om daar van af te wijken.
De 4 Multifunctionele centra (MFC’S)
De definitie, omschrijving, van een MFC is breder dan die van dorpshuis. De Pluk heeft dat als volgt
omschreven. “De Pluk biedt een samenhangend aanbod met zorg, cultuur en ontspanning. Dit wordt
gedaan vanuit een gastvrije en bereikbare ontmoetingsplek. Binnen een welkome sfeer wordt er zorg
op maat geleverd en innovatief samengewerkt.”
De MFC’s vallen per definitie in het dorpshuismodel 3 en 4 zoals eerder in het verslag aangegeven;
Samenwerken en Sociaal ondernemend. De verschillen tussen de MFC’s worden onderkend.
De gemeente
De contacten met de gebiedsmakelaar van de gemeente worden op prijs gesteld. Het gevoelen
bestaat wel dat het meer halen dan brengen is als het om elkaar informeren gaat. Een frequenter
contact wordt op prijs gesteld.
De gemeente dient met betrekking tot voorzieningen, activiteiten en dienstverlening meer in te zetten
op de ruimten die de MFC’s bieden. In de praktijk blijkt maar al te vaak dat de voorzieningen,
activiteiten en dienstverlening elders plaatsvond. De gemeente heeft de afgelopen periode op een
grote afstand gestaan. Het bestuur van een MFC draagt een grote verantwoordelijkheid en om die
bestuurders te vinden moet grote moeite gedaan worden. Een grotere betrokkenheid van de gemeente,
onder andere bij de selectie van bestuursleden, kan de vereiste kwaliteit en de professionaliteit van het
bestuur beter waarborgen.
De relatie tussen de gemeente en de MFC’s is zakelijker dan bij de dorpshuizen. Er wordt een
overeenkomst gesloten en jaarlijks worden begrotingen, jaarverslagen en –rekeningen aan de
gemeente overhandigd.
De besturen van de MFC’s vinden dat meer programmatisch met de gemeente samen gewerkt zou
kunnen worden. Met name op het terrein van welzijn en zorg. De gemeente mag daar meer sturing aan
geven. Nu is het meer we maken een overeenkomst tussen de gemeente en het MFC waarna de
gemeente te veel uit beeld verdwijnt.
Het opstellen van (kern)dorpsplannen wordt met het bovenstaande niet bedoeld. Daar willen de MFC’s
zoveel mogelijk van wegblijven omdat die te algemeen blijven.
De onderlinge samenwerking
De noodzaak om elkaar, de MFC’s, vaker te ontmoeten wordt gedeeld. Thema’s als werving en
aanstelling van personeel en de financiële administratie worden onderling nader bekeken en
uitgezocht. In de toekomst kijkend zal moeten blijken of de huidige opzet van de MFC’s de meest
geëigende is. Een verdergaande samenwerking kan meer wenselijk en noodzakelijker worden. In dat
verband is ook de gedachte geopperd om naar één MFC bestuur (voor de vier huidige MFC’s) over te
gaan met daaronder vier professionele beheerders. Wellicht dat in dit model meer professionaliteit
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bereikt kan worden. Een nadeel van dit bestuursmodel is wellicht dat het bestuur te ver weg komt te
staan van de afzonderlijke MFC’s. Vooralsnog is deze optie niet aan de orde.
Beheer en onderhoud
Uitgesproken wordt dat er een scheiding aangebracht moet worden tussen het MFC sec en de
sportvoorziening. De gemeente heeft de gebruikerstarieven van de sportvoorziening vastgesteld. Het
MFC heeft daar geen invloed op. Daarom zouden in een nieuwe overeenkomst aparte afspraken
gemaakt dienen te worden over de exploitatie van de sportvoorziening en van het MFC. Voor beide
afsprakenstelsels is het doel om de exploitatie in de zwarte cijfers te doen laten belanden en te
houden. Daar waar dat niet kan zal een exploitatiesubsidie door de gemeente verstrekt dienen te
worden. Dit geldt met name voor het Klokhuis en De Burcht. Voor Huis op Hemert ligt de situatie iets
anders omdat de sportvoorziening niet in eigendom is van de gemeente. Voor de Pluk speelt dit item
niet omdat daar geen sportvoorzienig aanwezig is. De noodzaak om aparte (exploitatie) afspraken te
maken, voor bijvoorbeeld het theater, is niet aanwezig.
Activiteitensubsidie
Alleen de Pluk en het Klokhuis ontvangen jaarlijks een activiteitensubsidie gelijk aan die van de
dorpshuizen in voormalig Geldermalsen. Zie de tabel hierboven. De andere twee MFC’s niet. De MFC’s
hebben de voorkeur om een subsidie te ontvangen waarbij de gemeente exact aangeeft wat zij
daarvoor moeten doen. Een algemene structurele subsidie wordt niet effectief geacht.
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Presentielijst vier bijeenkomsten
Aanwezig Afwezig
2 Juli: Huis Op Hemert
MFC Klokhuis
MFC De Pluk
MFC Burcht van Haaften
MFC Ophemert
9 juli: De Poort Herwijnen
Dorpshuis Het Duifhuis
Dorpshuis De Biskamp
Dorpshuis De Poort
Dorpshuis Meteren
Dorpshuis De Keijsershof
Dorpshuis Tricht
Dorpshuis Toevershof
Cultureel centrum De Koels
23 juni: EMM Asperen
Dorpshuis De Schakel
Dorpshuis Eendracht Maakt Macht
Dorpshuis De Dorpskring
Dorpshuis Torenhof
MFA De Krakeling
Dorpshuis Est
Dorpshuis Ons eigen Gebouw
25 juni: Betuwe Poort Rhenoy
Dorpshuis De Dorpskamer
Dorpshuis De Ontmoeting
Dorpshuis Heerlijckheyt
Dorpshuis De Betuwe Poort
Dorpshuis Albertine
Dorpshuis De Lindehof
Dorpshuis Tuil
Dorpshuis De Koeldert

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Bijlagen
1. Adressenlijst dorpshuizen en MFC’s
2. Infografic dorpshuizen en MFC’s
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II.

GEDANE INVESTERINGEN IN DORPSHUIZEN EN MFC’S

Een beknopt overzicht van in het verleden gedane investeringen in dorpshuizen en MFC’s. Voor zover
het mogelijk was om in de archieven van de drie voormalige gemeenten te zoeken.
PM. Aantal zaken staan nog uit om deze bijlage completer te krijgen. .
MFC De Pluk
De Pluk is in 2015 opgeleverd en de stichtingskosten bedroegen circa € 11 mln.
Kapitaalslast begroting 2019 van € 428.000
Begroting 2020 laat positief saldo van circa € 20.000 zien. Huur aan de gemeente bedraagt
€ 441.000.
Als voorziening voor beheer en onderhoud is voor vijf jaar, jaarlijks € 22.259 in de begroting
opgenomen.
26 november 2019. Investering van € 65.000 voor plaatsing van 200 zonnepanelen op het dak van
de Pluk.
MFC Burcht van Haaften
De gemeente Neerijnen heeft voor het realiseren van twee multifunctionele centra (Kulturhus),
Haaften en Neerijnen, per Kulturhus € 750.000 beschikbaar gesteld.
In de exploitatieovereenkomst van 2017 is een instandhoudingsbijdrage aan de stichting van
€ 230.000 vastgelegd.
In addendum van 20 december 2018 op de exploitatieovereenkomst van 2017 is bepaald dat de
huur vanaf 2019 tot 2023 € 257.340 bedraagt en de instandhoudingsbijdrage in 2019 op
€ 257.340 aflopen in 2023 tot € 165.000. Eenmalig is € 25.000 beschikbaar gesteld ter
bevordering van een positief exploitatieresultaat.
Kapitaalslast begroting 2019 is € 222.361
MFC Het Klokhuis
Totale stichtingskosten bedroegen € 4.290.000
Kapitaalslast begroting 2019 is € 154.761
In begroting 2019 betaalt het Klokhuis € 224.000 huur aan de gemeente. De
instandhoudingsbijdrage aan het Klokhuis is € 224.000
Conform de gesloten exploitatieovereenkomst in 2013 mag de exploitatiebegroting een negatief
resultaat laten zien van maximaal € 20.000,--.
MFC Huis Op Hemert
De gemeente Neerijnen heeft voor het realiseren van twee multifunctionele centra (Kulturhus),
Haaften en Neerijnen, per Külturhus € 750.000 beschikbaar gesteld. Het bedrag van € 750.000 en
rente van € 60.000 alsmede de provinciale Külturhussubsidie van € € 250.000, in totaal
€ 1.060.000 is overgedragen aan de woningstichting De Kernen. Op 8 mei 2008 sluiten de
gemeente Neerijnen en de woningbouwstichting Rivierenland een overeenkomst met de duur van
50 jaar om te komen tot een Külturhus Ophemert.
Dorpshuis Eendracht Maakt Macht
Pilot woonservicezone op 29 juni 2017 benoemd die onder andere bestond uit het opplussen van
het dorpshuis. Het dorpshuis is functioneel verouderd en naar binnen gericht.
Door de raad is op 15 december 2016 € 350.000 beschikbaar gesteld voor verbreding van het
gebruik van het dorpshuis met een transparante en uitnodigende uitstraling door aanpassing van
het gevelbeeld.
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Het beschikbare krediet is verstrekt met als grondslag de Verordening Manifestsubsidie en
kernenbudget.
Kapitaalslasten in 2019 € 29.026

Dorpshuis De Krakeling
Op 3 februari 2014 is een investeringsopzet van circa € 1.2 mln. opgesteld.
Op 9 mei 2015 sluit de gemeente Lingewaal een overeenkomst MFA Heukelum met drie
kernpartners. Op 18 mei wordt een Allonge op de overeenkomst ondertekend. Nu door de
stichting MFA Heukelum die namens de kernpartners optreed.
Belangrijke afspraak is dat voor de duur van 20 jaar het stichtingsbestuur in financiële geen
beroep kan doen op de gemeente. Na twintig jaar kan de Eigendomsstichting MFA Heukelum,
indien nodig een beroep doen op de gemeentelijke middelen indien er sprake is van renovatie. Wat
onder renovatie valt is in de Allonge vastgelegd. Partijen treden na twintig jaar in overleg om de
noodzaak tot renovatie vast te stellen.
Kapitaalslast begroting 2019 is € 56,133
Dorpshuis Est
Kapitaalslast in 2019 € 4.912 op gemeentelijke begroting.
Dorpshuis de Lindehof
Het bestuur van de Stichting Het Dorpshuis te Spijk wil een extra multifunctionele ruimte aan het
gebouw te realiseren. Dit om het gestegen gebruik van het gebouw op te vangen. Een plan voor die
uitbreiding is er op 30 oktober 2008.
Op 16 september koopt de gemeente grond aan ten bedrage van € 10.710.
De gemeente staat garant, 5 februari 2009, voor een lening van € 35.000 voor 20 jaar. Benodigd
om een multifunctionele ruimte te realiseren.
In 2003 is het exploitatie tekort € 5.265 en in 2005 draagt de gemeente € 18.000 in het
exploitatietekort bij. Het exploitatietekort is in 2020 teruggebracht naar € 12.000.
Kapitaalslast in begroting 2019 bedraagt € 21,596
Dorpshuis de Koels
Kapitaalslast in 2019 € 40.162 op gemeentelijke begroting.
Dorpshuis Keijsershof
Ter uitvoering van bestaande afspraken wordt aan het dorpshuis in Opijnen een subsidie in de
huurkosten verstrekt. Deze afspraken lopen tot het jaar 2016, waarna deze subsidieregeling vervalt.
Op 23 oktober 2018 wordt een subsidie van de gemeente Neerijnen van € 10.000 uit het
Leefbaarheidsfonds ontvangen om het dorpshuis toekomstbestending (aanschaf beamer en
kassasysteem) te maken.
Dorpshuis De Biskamp
Op 20 april 2018 wordt een subsidie van de gemeente Neerijnen van € 24.250 ontvangen uit het
Leefbaarheidsfonds ten behoeve van duurzaamheid.
Dorpshuis Duifhuis
Het bestuur vraagt in 2004 een subsidie aan voor het vervangen van de sportvloer en voor
vervanging van sanitair.
Voor het verrichten van aanpassingen is een plan opgesteld. Kosten € 177.780. De gemeente
wordt verzocht om € 25.000 bij te dragen, 9 februari 2010.
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Dorpshuis Tricht
De gemeenteraad van Geldermalsen beluit op 17 december 1998 om het dorpshuis te verkopen aan
de stichting dorpshuis Tricht voor Fl. 1.- Het financiële voordeel voor de gemeente wordt geraamd op
Fl. 32.000. Bij vaststelling van de voorjaarsnota 1996 stonden verminderring van de uitgaven centraal,
waaronder de dorpshuizen. Door verkoop van dorpshuizen zou een besparing van fl 60.000 ontstaan.
Dit zou kunnen oplopen tot Fl. 300.000, afhankelijk van de verkoopprijzen.
Dorpshuis Meteren
De gemeenteraad van Geldermalsen beluit op 17 december 1998 om het dorpshuis Meteren te
verkopen aan de stichting dorpshuis Meteren voor Fl. 1.Bij vaststelling van de voorjaarsnota 1996 stonden verminderring van de uitgaven centraal, waaronder
de dorpshuizen. Door verkoop van dorpshuizen zou een besparing van Fl 60.000 ontstaan. Dit zou
kunnen oplopen tot fl 300.000, afhankelijk van de verkoopprijzen.
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III. VITALITEITSSCANS
Stand van zaken `13-8-2020
vitaliteitsscans dorpshuizen

In
Gereed voorbereiding

Doet
niet
mee

Eigendom gemeente
MFC De Pluk
MFC Klokhuis
MFC Burcht van Haaften
Dorpshuis Est
Dorpshuis De Keijsershof

x
x
x
x
x

Dorpshuis De Lindehof
Niet eigendom gemeente

x

Dorpshuis De Schakel
Dorpshuis De Dorpskring
Dorpshuis Ons eigen Gebouw
Dorpshuis Het Duifhuis
Dorpshuis De Dorpskamer
Dorpshuis De Ontmoeting
Dorpshuis Heerlijckheyt
Dorpshuis Meteren
Dorpshuis De Betuwe Poort
Dorpshuis Albertine
Dorpshuis Tricht
Dorpshuis Eendracht Maakt Macht
Dorpshuis De Poort
De Krakeling
Cultureel centrum De Koels
Dorpshuis De Biskamp
MFC Huis Op Hemert
Dorpshuis Torenhof
Dorpshuis Tuil
Dorpshuis Toevershof
Dorpshuis De Koeldert

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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IV. KLANKBORDGROEP DORPSHUIZEN EN MFC’S
Gemeente
- Rutger van Stappershoef – Wethouder
- Gerard Houterman – Projectleider
- Henk van Zuilekom – Beleidsmedewerker
Dorpshuis De Krakeling te Heukelum
- Koos Kruit – Voorzitter MFA Heukelum
MFC Huis Op Hemert
- Wim van Driel – Bestuurslid
Dorpshuis De Betuwe Poort te Rhenoy
- René Bakker – Voorzitter
Dorpshuis Tricht
- Ewout Bomert – Voorzitter
- Eric Teuling - Penningmeester

* De klankbordgroep heeft niet namens de dorpshuizen geacteerd en heeft zich evenmin
gecommitteerd aan de voorstellen die de gemeente in de Kadernota dorpshuizen en MFC’s doet.
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