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College van Burgemeester en wethouders met kopie aan alle raadsleden 

 

Varsselder-Veldhunten, 06.05.2020 

Betreft: COVID-19 steun gemeente 

 

Geacht college, 

Door de DKK (Dorpshuizen en kleine kernen Gelderland) zijn wij op de hoogte gebracht over de 

subsidie die de provincie Gelderland aan gemeentes verstrekt onder de noemer ‘COVID-19 Steun 

gemeente’. Deze subsidie is onder andere gedacht om tegemoetkomingen te verstrekken aan 

ondernemingen in de sector cultuur en aan gemeenschapsvoorzieningen. Daar wij, ’t Dorpshuus te 

Varsselder-Veldhunten, schade lijden door de COVID-19 maatregelen zouden wij graag een beroep 

op deze tegemoetkoming willen doen. 

  

’t Dorpshuus is sinds de start van de maatregelen op 15 maart gesloten. Dit betekent dat zo’n 25 

verenigingen uit ons dorp geen gebruik meer maken van ’t Dorpshuus, waarbij onze belangrijkste 

bron van inkomsten de horecaomzet van de ontmoetingsruimte is. Doordat wij gesloten zijn lopen 

wij €10.000,- aan horecaomzet per maand mis. Ook zijn tot 1 september alle evenementen afgelast, 

dit betekent voor ons geen toneelvoorstelling, geen Jan Riekentoernooi, maar bovenal geen kermis. 

Door de afgelaste kermis lopen wij alleen al € 30.000 aan omzet mis.  

Direct na het ingaan van de maatregelen hebben wij al voor zover mogelijk de vaste lasten proberen 

te drukken. Ondanks alle genomen acties hebben wij nog altijd ca € 2500,- aan vaste lasten per 

maand, waar geen inkomsten tegenover staan. Daar wij denken dat er tot september geen tot 

nauwelijks activiteiten zullen zijn in ’t Dorpshuus betekent dit € 15.000,- aan vaste lasten. Ondanks 

dat we dit kunnen dragen, betekent het wel dat dit bedrag van onze bestemmingsreserves afgaat. 

Geld dat we al gereserveerd hebben voor onder andere vernieuwing inventaris, vernieuwing van het 

dak en voor het bij u bekende projectplan.  

Daarom zouden wij graag aanspraak willen maken op een tegemoetkoming uit deze subsidie en 

willen graag met u hierover in gesprek. We begrijpen dat door de brede opzet van deze subsidie 

mogelijk zeer veel ondernemingen aanspraak zullen willen maken op een bijdrage. Daar wij een 

faciliterende functie hebben voor alle verenigingen uit ons dorp en daarnaast veel schade lijden door 

het feit dat we gesloten zijn is het voor ons van groot belang om hiervan gebruik te kunnen maken. 

Als achtergrondinformatie, juist door onze functie en zodanige inschrijving in de kamer van 

koophandel kunnen wij geen beroep doen op de overheidssteun zoals de Tegemoetkoming 

Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Mocht u nog documenten ter onderbouwing van 

de bovengenoemde bedragen willen ontvangen, kunnen wij u deze op aanvraag altijd ter beschikking 

stellen. 
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Wij willen u ook graag informeren over de stand van zaken met betrekking tot ons projectplan. Het 

projectplan staat tijdens deze crisis voorlopig gedeeltelijk stil. Gedeeltelijk omdat de bouwaanvraag 

ondertussen ingediend is, maar ook omdat we als bestuur besloten hebben om met name 

maatregelen die ons juist helpen de lasten in deze periode te verlagen nu wél uit te voeren. Dit houdt 

concreet in dat er zonnepanelen geïnstalleerd zullen worden op het dak, het verouderde 

verwarmingssysteem vernieuwd wordt en de toegangsdeuren geautomatiseerd worden. Hiermee 

zetten we een stap naar lagere lasten, maar ook een duurzamer en toegankelijker Dorpshuus dat 

voorbereid is op de toekomst. Wij hebben hiervoor de ondersteuning en goedkeuring ontvangen van 

de subsidie en fondsenverstrekkers van dit plan te weten: provincie Gelderland, het Oranjefonds en 

VSB fonds. 

Ten slotte wachten wij nog op feedback van de gemeente over een tweetal thema’s. Via deze brief 

willen wij deze thema’s nogmaals aanhalen en hopen hier ook feedback van jullie over te ontvangen. 

Ten eerste gaat het hier om het toepassen van het amendement Omtzigt met betrekking to de OZB 

lasten waarop wij nog geen duidelijk antwoord van u hebben mogen ontvangen. Ten tweede over de 

aanpassing van onze vergunning met betrekking tot de activiteiten die wij in ’t Dorpshuus mogen 

organiseren. Met name dit laatste is voor ons nu (zeker in 2020) zeer belangrijk omdat dit ons na de 

crisis extra mogelijkheden zal kunnen bieden om inkomsten te genereren. 

Wij hopen op een spoedig antwoord en zien deze met vertrouwen tegemoet. 

 

Met vriendelijke groeten namens het bestuur van ’t Dorpshuus Varsselder-Veldhunten, 

 

Joris ten Have 

Voorzitter  
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