
ACCOMMODATIEBELEID TAV DORPSHUIS DE KASTANJEBOOM TE 

DIRKSHORN D.D. 28 SEPTEMBER 2015 

Naar aanleiding van het opiniërend raadsvoorstel d.d. 16 juni 2015  is door Stichting Dynamisch 

Dirkshorn in samenwerking met Dorpshuis De Kastanjeboom een uitgebreide zienswijze ingediend. 

Ook wij begrijpen dat de gemeente wil bezuinigen. Op 27 augustus 2014 werd door de gemeente een 

voorlichtingsavond gehouden voor alle dorpshuizen, waarin werd aangegeven dat op een 

subsidievermindering van ongeveer 15% gerekend moest worden. Als ieder dorpshuis dit percentage 

had moeten inleveren, hadden wij hier niet gestaan. Wij willen alleen gelijk behandeld worden. 

De gemeente geeft diverse malen aan dat zij het heel belangrijk vindt dat een dorpshuis in de kleine 

kern, in verband met leefbaarheid, blijft bestaan. Wij zijn blij met deze opstelling. 

Omdat wij ook deze mening zijn toegedaan, was het voor ons van levensbelang de zienswijze  in te 

dienen, omdat onze jaarrekening 2013 ambtelijk verkeerd is geïnterpreteerd.          

Boekhoudtechnisch zou volgens de gemeente de regel voor de onderhoudsreserve  a € 9.563,00 

bepalend zijn voor de vaststelling van de totaal gereserveerde onderhoudsvoorziening. 

In onze zienswijze hebben wij duidelijk aangegeven dat dit alleen de reservering voor voorzien 

onderhoud in  2014 is. In de post liquide middelen (rekeningnummer NL26RABO1477578374) is onze 

totale onderhoudsreserve van € 90.000,00 opgebouwd.  Het aparte rekeningnummer is geopend, 

omdat toenmalig Wethouder Slagter bij de verbouw in 2004 eiste dat de te verstrekken 

subsidiebedragen alleen voor onderhoud mochten  worden aangewend (dus gescheiden van de 

exploitatie).  Wij hebben ons hieraan strikt en transparant gehouden. Misschien is dit boekhoud 

technisch niet helemaal correct, maar  de gemeente had met ons in overleg moeten gaan, temeer 

omdat met de gemeente op 11 december 2014  een eerste maatwerkgesprek plaats vond, waarin wij 

het vele vrijwilligers werk benoemden en tevens hebben aangegeven dat wij intensief de 

gemeentelijke subsiediegelden spaarden voor toekomstig onderhoud. Het door de gemeente 

toegezegde tweede maatwerkgesprek in februari 2015 dat zou  gaan over de financiële gevolgen 

voor het dorpshuis, werd door de gemeente ineens uitgesteld tot het najaar Het gesprek heeft nooit 

plaatsgevonden. Gezien het verloop van zaken lijkt het ons duidelijk dat het ambtelijk apparaat dit 

bewust zo heeft gestuurd. Eén van de behandelende ambtenaren was namelijk ook zeer betrokken 

bij de eerder genoemde eis van voormalig Wethouder Slagter en was ook betrokken bij het eerste 

gesprek met de gemeente op 11 december 2014. Hij wist absoluut  zeker dat wij veel meer moesten 

hebben gespaard voor toekomstig onderhoud, wat ongunstig voor het door de gemeente bedachte 

financiële plaatje zou uitpakken.  

 Zonder gemeentelijke subsidie had er natuurlijk nooit zo’n groot bedrag door ons gespaard kunnen 

worden. Het zou wel ongelooflijk wrang zijn, wanneer deze al dan niet afwijkende boekhoudkundige  

regel zou leiden tot een subsidie vermindering van bijna € 77.000,00 in 5 jaar( ten opzichte van de 

huidige situatie). Wij zijn onze afspraken met de gemeente steeds op een correcte manier 

nagekomen en mogen dit dan ook van de gemeente eisen.  

Uit  de beantwoording van onze zienswijze blijkt ambtelijke onwil om de in onze  ogen  juiste cijfers 

te gebruiken. Omdat in de jaarrekening van 2014  wel een onderhoudsreservering van € 90.000,00 is 

opgenomen, hebben wij gevraagd deze recentere versie te gebruiken. Ook dit verzoek is niet 



gehonoreerd.   Het zou ons zeer verbazen als de gemeenteraad op basis van verouderde gegevens 

een besluit zou nemen. Het dorpshuis wordt onevenredig hard geraakt  door deze merkwaardige 

ambtelijke opstelling, wat tevens met zich meebrengt dat de tarieven voor verenigingen en  en voor 

schoolgym  zullen verviervoudigen.  Omdat diverse verenigingen al geen subsidie meer ontvangen, 

komt het hele dorpshuis in een neerwaartse spiraal. 

In de beantwoording van onze zienswijze stelt u dat u ervan uit moet gaan dat de jaarrekening 2013 

een getrouw beeld geeft van de vermogenspositie van de stichting. Wanneer u echter bij het 

standpunt blijft dat de gelden onder liquide middelen met bankrek. nr. NL26RABO1477578374 niet 

worden gezien als gespaarde gelden voor onderhoud, moeten wij u mededelen dat in dat geval in 

onze jaarrekening een omissie ontstaat en geen getrouw beeld van onze vermogenspositie 

weergeeft, omdat wij als bestuur niet vrij over de gereserveerde gelden onder het eerder genoemde 

bankrekeningnr. kunnen beschikken. Wij mogen € 90.000,00 niet vrij besteden. Daar moet u ook 

vanuit gaan. Onze jaarrekening 2014 (ondertekeningsdatum 9 april 2015) geeft wel een getrouw 

beeld. Bij handhaving van standpunt gemeente, zullen wij  dan ook een gewijzigde jaarrekening 2013 

leveren.   

Als in 2020 opnieuw de subsidie wordt vastgesteld, zou dit voor het dorpshuis al te laat kunnen zijn. 

Wij doen daarom een zeer dringend verzoek aan de gemeenteraad om de ambtelijke reactie op de 

zienswijze te heroverwegen. 

Het zou de gemeenteraad  enorme zorgen moeten baren dat bij het verlenen van subsidies er 

schijnbaar geen enkele ambtelijke controle op de besteding wordt toegepast. Het zou best eens 

kunnen zijn dat er dan helemaal niet gekort had hoeven worden op de subsidies.    

Tot voor kort werden wij  door uw Burgemeester en ambtenaren  geprezen als geweldige 

vrijwilligers. Nu het voor de gemeente beter uitkomt  zijn wij plotseling gedegradeerd  tot de 

professionals die het hadden moeten weten. 

Als bestuur hebben wij na de verbouwing 11 jaar keihard gewerkt met heel veel vrijwilligerswerk om 

een gezonde financiële basis te leggen. Zoals de situatie er nu voorstaat, zijn deze 11 jaren volledig 

voor niets geweest. Het voortbestaan van het dorpshuis staat op het spel . 

Het dorpshuisbestuur kan en wil hiervoor geen verantwoordelijkheid dragen. 

Ook de gemeente heeft een zorgplicht richting de vrijwilligers van het dorpshuis. Er is door de 

gemeente totaal niet gecommuniceerd over de inhoud van onze jaarrekenig. 


