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Gericht aan  College van Gedeputeerde Staten  

 Op 11 januari 2022  verscheen er een artikel1 op Omrop Fryslân waarin de 
directeur van Doarpswurk de heer Andrea zijn zorg uitspreekt over de financiële 
situatie bij dorpshuizen in Fryslân.  
 
De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat dorpshuizen flink hebben ingeteerd op 
hun buffers. De hoge kosten voor energie komt hier als een extra kostenpost bij. 
De directeur van Dorpswurk geeft in het artikel aan niet meer zo zeker te zijn dat 
alle dorpshuizen in Fryslân het gaan overleven.   
 
In het artikel worden de effecten benoemd van de huidige langdurige sluiting van 
de dorpshuizen. Er zijn zorgen voor verdere vereenzaming van mensen.  
 
In december 2020 heeft Doarpswurk een tweede enquête afgenomen, bij dorps- 
en buurthuizen, om de gevolgen van de coronacrisis op deze voorzieningen in 
kaart te brengen. Uit die evaluatie kwam al naar voren dat door het wegvallen van 
inkomsten vanwege corona de situatie steeds nijpender zou worden.  
 
In deel twee van het provinciale No & Moarn pakket wordt de belangrijke functie 
onderschreven. Vanuit het pakket wordt er extra ingezet op de ondersteuning van 
dorpshuizen.  
 
De PvdA  en ChristenUnie vinden het signaal dat dorpshuizen het mogelijk niet 
gaan reden erg zorgelijk. Dorpshuizen zijn namelijk het sociale goud en een plek 
waar mensen elkaar ontmoeten. Wij stellen daarom de volgende vragen. 

 

Indiener(s) 1. Deelt het college de zorgelijke financiële situatie rondom de dorpshuizen? Zo 
ja, kan het college aangeven hoeveel dorpshuizen/wijkcentra in een 
dreigende financiële situatie verkeren en welke mogelijkheden het college 
ziet om deze dorpshuizen/wijkcentra te ondersteunen? Zo nee, waarom deelt 
u de financiële zorg niet?  

 
2. Als het college mogelijkheden ziet voor extra ondersteuning wil zij deze 

“hulp” dan proactief (mogelijk in samenwerking met gemeenten) aanbieden 
en actief communiceren aan de dorpshuizen?  

 
3. Is het college bereid om met Doarpswurk een meerjarige inventarisatie te 

maken van de financiële weerstand van de dorpshuizen/wijkcentra bij het 
aanblijven van de bestaande coronamatregelen? Zo nee, waarom niet?  

 
4. Hoeveel financiële ruimte is er nog binnen het no & moarn herstelpakket 

beschikbaar om, zo nodig, extra activiteiten te stimuleren ter voorkoming van 
verdere vereenzaming onder mensen?  

 

Indiener(s) Anne Zijlstra, PvdA  
Lieuwe van der Pol, ChristenUnie 

 

 
1 Omrop Fryslân, 11 december 2022, Dorpshuizen in de knel: na coronacrisis kampt men ook met 
energiecrisis | Omrop Fryslân (omropfryslan.nl), 11 januari 2022 
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