
   
 

1 van 1 

Motie – Coronasteun wijk- en dorpshuizen  
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 4 november 2021, gehoord de beraadslaging 
over het raadsvoorstel Programmabegroting 2022, 
 
constaterende dat: 
1. twee dorpshuizen en één wijkhuis in de financiële problemen zijn gekomen door corona; 
2. het college, zoals blijkt uit beantwoording van schriftelijke vragen, zich inspant om hierop 

maatregelen te nemen in de vorm van (bevoorschotting van) financiële steun; 
3. de zorgen niet zijn weggenomen bij De Milandhof (een lening moet nog worden gegeven) en De 

Schulenburch (nog geen steun), blijkens het AD Groene Hart en zoals wij ook hebben vernomen,  
 

overwegende dat:  
1. dorps- en wijkhuizen belangrijk zijn voor ontmoeting en activiteiten in de dorpen en wijken; 
2. juist de dorpshuizen in Kamerik en Zegveld in goede tijden met externe (bedrijfs)inkomsten een deel 

van de maatschappelijke bijdrage bekostigen; 
3. de gemeente in moeilijke tijden pal moet staan voor de toekomstbestendigheid van dorps- en 

wijkhuizen en in overleg zich maximaal moet inspannen om steun te verlenen; 
4. het Rijk in de Septembercirculaire meer geld in 2021 doet toekomen aan de gemeente, ook voor het 

nemen van coronamaatregelen, 
 

verzoekt het college: 
1. in nader overleg te treden met de dorpshuizen in Kamerik en Zegveld voor het, indien nodig, nemen 

van aanvullende maatregelen om het voortbestaan van deze dorpshuizen te garanderen; 
2. hierbij ook onconventionele maatregelen als steun in de vorm van de aankoop van vastgoed te 

overwegen; 
3. indien hiervoor aanvullende financiële middelen nodig zijn een voorstel voor te leggen aan de raad, 

als dit de gestelde kaders van de raad overschrijdt; 
4. de vinger aan de pols te houden voor de financiële gezondheid van andere dorps- en wijkhuizen. 
 
En gaat over tot de orde van de dag, 
  
ChristenUnie/SGP, Daphne van der Wind 
CDA, Job van Meijeren 
Progressief Woerden, Marieke van Noort 
STERK Woerden, Wout den Boer 
 
 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden 
in zijn openbare vergadering, gehouden op 4 november 
2021, 
 

De griffier, 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas 

 

De voorzitter, 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
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https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D21033913-Beantwoording-vragen-CDA-Coronasteun-voor-dorps-en-wijkhuizen.pdf
https://www.ad.nl/woerden/dorpshuizen-in-woerden-in-financiele-problemen-ik-moet-me-erbij-neerleggen-anders-ga-ik-kapot%7Ea4a338d9/

