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Geachte leden van de gemeenteraad, 
 

Hierbij wil ik u informeren over de voortgang met betrekking tot de uitvoering van de motie ‘Voorkom sluiting 

buurthuizen’ en de gevolgen van de coronacrisis op de planning. 

 

Ten behoeve van de uitvoering van deze motie is er halverwege vorig jaar een onafhankelijk onderzoek 

gestart naar de dorps- en wijkhuizen. Doel van het onderzoek is om de buurthuizen toekomstbestendig te 

maken, waarbij ook wordt gekeken naar de rol van de gemeente, buurthuisbesturen, beheerders en andere 

partners. 

 

Het onderzoek is inmiddels afgerond en ligt er een advies met betrekking tot. de toekomstbestendigheid van 

de buurthuizen en een daarbij passende ondersteunings- en financieringsstructuur. 

 

Vanwege de maatregelen rondom corona is het nog niet gelukt de bevindingen vanuit het onderzoek en het 

advies terug te koppelen en te bespreken met alle relevante partijen. Dit stond gepland voor de maand 

maart. Uitwerking van het advies naar aanleiding van het buurthuisonderzoek vergt ook nog de nodige tijd 

en zorgvuldigheid. Dit willen we ook doen in goede afstemming met partijen.  

 

Volgens het subsidiebeleid dienen subsidieregelingen voor 2021 voor 1 juli te worden vastgesteld. Vanwege 

de huidige situatie waarin we zitten, achten wij het niet haalbaar om de toekomstige koers met betrekking 

tot. de buurthuizen tijdig afgestemd, uitgewerkt en ingeregeld te krijgen.   
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We kiezen dan ook voor om een overgangsjaar, waarbij we de buurthuizen in 2021 nog zullen subsidiëren 

conform  de huidige verdeelsystematiek. Tweede helft dit jaar en in 2021 zullen de nodige voorbereidingen 

worden getroffen voor de nieuwe ondersteunings- en financieringsstructuur die dan in 2022 wordt 

geïmplementeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
I.M. Raaijmakers MSc. RC, 
Wethouder Welzijn 
 

 


