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griffie

Onderwerp: FW: Antwoord vraag GemeenteBelangen noodmaatregelen covid dorpshuizen

Beste raadsleden, 

 

Na indiening van de beantwoording afgelopen vrijdag is er een positieve aanvulling te melden. 

 

Vrijdagavond 12 juni  bereikte ons het bericht dat de SBI-codes 88.999, 88.993 en 88.102 zijn toegevoegd aan de 

TOGS-regeling. De meeste buurt- en dorpshuizen vallen onder deze codes (in hun hoofd- of nevenactiviteit). In de 

periode 16 maart – 16 juni moet sprake zijn van omzetverlies waar vaste lasten tegenover staan van minimaal 

€4.000,-. Of een dorpshuis in aanmerking komt, hangt af van voorwaarden. De TOGS-regeling sluit op 26 juni a.s.  

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onderstaande link: 

https://www.lsabewoners.nl/vanaf-vandaag-financiele-tegemoetkoming-voor-buurt-en-dorpshuizen/ 

 

Uiteraard brengen wij ook de dorpshuizen hiervan op de hoogte. 

 

Met vriendelijke groet, 

Team Beleid Sociaal Domein 

 

 

Van: griffie  

Onderwerp: Antwoord vraag GemeenteBelangen noodmaatregelen covid dorpshuizen 

 
Beste raads- en commissieleden, 

 

Graag verwijs ik u naar het hieronder gevoegde mailbericht. 

 

Met vriendelijke groet, 

Griffiesecretariaat 

 

Onderwerp: Antwoord vraag GB noodmaatregelen covid dorpshuizen 

  

Tijdens de commissievergadering d.d. 10 juni is door GemeenteBelangen een vraag gesteld 

over noodmaatregelen covid dorpshuizen.  

 

Hierbij het toegezegde antwoord. 

Zoals wethouder Rolink heeft aangegeven is er inderdaad geen sprake van een 

sluitingstermijn. 

Voor de uitwerking van de mogelijkheden zijn wij in afwachting van de regels die het Rijk 

stelt, omdat wij daar de provinciale ondersteuning en dus het gemeentelijke beleid op af 

moeten stemmen. 

 

Zodra hier meer over bekend is, worden betrokken organisaties en uw raad geinformeerd. 
 

==== 

Woordvoerders zijn: dhr. Velthuizen (GB) 

Vraag: 

Sommige buurthuizen door Covid 19 in financiële nood gekomen. Twee vragen hierover. De 

provincie heeft twee Covid potten met geld beschikbaar gesteld (subsidies voor buurthuizen) 
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en er zijn twee structurele potten met geld beschikbaar sinds deze maand. Is het college 

hiervan op de hoogte en heeft het college proactief gekeken welke dorpshuizen in Renkum 

hiervoor in aanmerking komen? 

 

Wethouder Rolink is op de hoogte en geeft aan dat het ambtelijk wordt uitgewerkt. Het vergt 

enige tijd omdat het voor een deel vanuit regels van het Rijk moet komen en deels vanuit de 

Provincie. 

Dhr. Velthuizen GB) vraagt naar de sluitingstermijn en naar de buurthuizen die ervoor in 

aanmerking komen. 

Wethouder Rolink heeft niets gehoord van een sluitingstermijn en doet het antwoord hierop 

nog deze week naar de raad toekomen. Ze kan nog geen antwoord geven op de vraag welke 

buurthuizen hiervoor in aanmerking komen. 

 

De wethouder komt deze week met een antwoord over de sluitingstermijn. 


