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: Beantwurding skriftlike fragen oer doarpshuzen en wykgebouwen yn de
coronacrisis

Achte hear

Jo skriftlike fragen op grun fan '<est 41 fan it Reglement van Orde, ynkommen op 1 april
2020, beantwurdzje wy as folgt:

Jo liede Jo fragen as folgt yn:
Fia ferskate kanalen berikke us berjochten dat guon doarpshuzen en wykgebouwen yn 'e
knipe komme troch de corona-krisis en dermei in grut part fan harren ynkomsten ferlem giet.
Ynkomsten dy't faaks 'o sa wichtich binne om de eksploitaasje en de begrutting ran te krijen.
De provinsje hat in ferskaat oan ynstruminten lykas it besteande lepen Mienskip Funs (IMF)
me/ deryn de doarpshuzen-regeling. Dat binne ynstruminten dy't de lee fberens befoarderje.
Yn dizze tfid stiet njonken de ekonomyske struktuer ek de sosjale struktuer swier Cinder druk.
Fraach 1
Is it kolleezje derfan op 'e hichte dat guon doarpshuzen en wykgebouwen it dreech hawwe
troch dizze krisis en dertroch it fuortfallen fan ynkomsten?
Antwurd
Ja, de maatregels dy't de lanlike oerhied nommen hat ta bestriding fan it Corona -virus
hawwe grutte gefolgen foar de doarps- en wykgebouwen yn it Ian. Troch dat de opbringsten
fan ferhier, grutte aktiviteiten en konsumpties wei falle, kampe miensipsakkomodaasjes mei
in daling yn omset wylst de feste lesten trochrinne. Fryslan hat likernoch 330 moetingsplak-
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ken (omtrint 260 doarpshuzen en 70 wykgebouwen). Dizze achtsje wy fan grutbelang foar de
leefberens yn de Fryske doarpen en wiken.

Fraach 2
Is it kolleezje it mei Os lens dat doarpshuzen en wykferienings in grutte betsjutting hawwe yn
de sosjale ynfrastruktuer fan Fryslan yn sawol doarp as sted?
Antwurd
Ja, njonken dat bewenners harren moetingsplak en sosjale kontakten kwyt binne, meitsje wy
Os ek grutte soargen oer it fuortbestean fan de sosjale ynfrastruktuer fan Fryslan. Derunder
falle fansels de doarpshuzen en wykgebouwen, mar ek oare sosjale foarsjinnings ha aant te
krijen mei de gefolgen fan dizze coronacrisis. As de doarpshuzen en wykgebouwen omfalle,
betsjut dit it weifallen fan it sosjaal anker foar in soad minsken, der't krekt yn dizze krisis in
glut ferlet fan is. Net allinne foar de bewenners mar ek foar de grutte groep (meastentiids
frijwilligers; soms mei in betelle behearder) dy it doarpshus of wykgebouw yn bedriuw hald.

Fraach 3
Sjocht it kolleezje krekt as Cis ek dat no't doarpshuzen en wykgebouwen net yn oanmerking
komme foar de kompensaasje fan it Ryk at (der't bygelyks de horeka wol oanspraak op
meitsje kin), der in grut risiko is foar de `hOskeamers fan Fryslan'?
Antwurd
Ja, it docht bliken dat de doarpshuzen en wykgebouwen oant no ta Otsletten binne fan de
'Tegemoetkoming schade COVID-19'. As provinsje stypje wy derom fan herte de lobby fanut
de Lanlike Feriening Kleine Kernen (LvKK) yn dizzen om oan de list mei SBI-codes dy foar
de stipe yn oanmerking komme, dy fan de doarpshuzen en wykgebouwen ta te heakjen. It
giet om de SBI-codes 88102, 88993 en 88999. Foar de takomst en it bestean fan dizze wichtige foarsjenningen foar de leefberens yn doarpen en wiken is dizze ferromming needsaaklik.ln brief mei dizze strekking stjoere W nei it Ryk.

Fraach 4
Is it kolleezje it mei as lens dat de horeka no diels kompensearre wurdt troch it Ryk, de
sportfoarsjennings Under gemeentlik foech falle mar der foar doarpshuzen en wykgebouwen
ek in rol foar de provinsje is? Ek al omdat dy faak mei IMF fl/den opset binne?
Antwurd
As Provinsje stjoere wy in brief ta stipe fan de LVKK lobby nei de minister fan Ekonomyske
Saken, nei de Raad van Ondernemend Nederland, dy't him dwaande haldt mei de list mei
SBI-codes dy foar stipe yn oanmerking komme. Om't gemeenten meastentiids it earste oansprekpunt binne foar doarpshuzen en wykgebouwen wurdt fanut it Kolleezje gearwurking
socht mei de Fryske gemeenten. Tegearre moatte wy it sinjaal nei Den Haag bringe.
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Fraach 5
Sjocht it kolleezje ek moo glikheden om sokke stipe te bieden fanut de besteande fl/den fan it
IMF en de betingsten fan it IMF oan te passen, of mooglik in oar ynstrumint yn te setten om
de doarpshuzen en wykgebouwen en harren funksje te stypjen yn dizze tiid? Sa ja, hoe dan?
Antwurd
De earste ynset is it stypjen fan de lanlike lobby fan de LvKK. De ynventarisaasje fan Doarpswurk by de doarpshuzen lit sjen dat hjir ferlet fan is. Doarpswurk ynventarisearret tegearre mei gemeenten de stan fan saken by de ferskate doarpshuzen en wyksintra. Wy wurde
oer de risseltaten ynformearre en sille dan besjen op hokker wize wy stipe jaan kinne as opname yn de lanlike regeling "Tegemoetkoming schade COVID-19" net bard. Wy geane der
lykwols fanut dat us Minister ek foar dit wichtige underdiel yn us mienskip each hawwe sil.
Wy fertrouwe der op jo hjirmei foldwaande ynformearre te hawwen.

GedeputElerle Staten van Fryslan,

rok, voorzitter

ersma, MBA MOM, secretaris
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