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Motie toekomst Over Entinghe

De gemeenteraad van Westerveld, in vergadering bijeen op 23 juni 2020,

Overwegende:

- Dat het erfpachtcontract van het dorpshuis Over Entinghe eind 2020 afloopt en vervolgens 
vervalt, tenzij het bestuur kans ziet de exploitatie te continueren;

- Het bestuur van Over Entinghe tegen grote investeringen aanloopt om het gebouw 
toekomstbestendig te maken;

- Het bestuur niet direct ziet hoe, mede gezien de investeringen, het hoofd boven water te 
houden;

Verzoekt het college:

Samen met het bestuur van Over Entinghe,

- de mogelijkheden te onderzoeken van het vergroten van het organiserend vermogen van het 
dorpshuis;

- te kijken naar de mogelijkheid van samenwerking met andere organisaties of initiatieven;

- hierbij bij voorkeur een denktank op te zetten met bijvoorbeeld bestuur, gemeente, 
ondernemers en andere betrokkenen;

- de mogelijkheid van nieuwe financieringsbronnen te onderzoeken;

- de kosten van het toekomstbestendig maken van het dorpshuis in kaart te brengen;

- het erfpachtcontract met maximaal twee jaar te verlengen totdat bovenstaande zaken 
duidelijk zijn en er in overleg met de gemeenteraad duidelijkheid is over de toekomst van de 
dorpshuisfunctie in Dwingeloo;



2

- Het voortbestaan van de dorpshuisfunctie in Dwingeloo hierbij als uitgangspunt te nemen;

- De mogelijkheid van het inzetten van middelen uit het fonds maatschappelijke voorzieningen 
hierbij nadrukkelijk te betrekken.

Anke Oosterhuis           Adri van der Weyde         Jan Puper

Gemeenteraadslid           Gemeenteraadslid   Gemeenteraadslid 
Progressief Westerveld        CDA PvdA

Toelichting

Het college antwoordde op vragen van de CDA-fractie over de toekomst van dorpshuis Over Entinghe 
dat het college nauwelijks (financiële) ruimte ziet om Over Entinghe te behouden. Het zou daarmee 
volgens het college van de regeling uit 2013 afwijken, waarin staat dat er geen steun gegeven wordt 
aan de dorpshuizen in de vier grote kernen. Het college zegt uiteraard in gesprek te willen gaan met 
het bestuur van Over Entinghe om te kijken naar de toekomstbestendigheid van de dorpshuisfunctie. 
Het college besluit met: “We zullen dan de ruimte moeten krijgen om maatwerk te leveren.”

De fracties van ………………………………… willen het college deze ruimte graag geven.

Het college beroept zich op de in 2012 vastgestelde Sociale Structuurvisie waarin zou staan dat de 
dorpshuizen in de vier grote kernen geen steun meer mogen krijgen. Nalezing van de nota levert een 
minder eenduidig beeld op: er staan nogal wat mitsen en maren in de tekst. Daarnaast is er nog een 
jaar gedebatteerd over het dorpshuis in Dwingeloo. Uiteindelijk is er gekozen voor een constructie 
waarin het dorpshuis een overeenkomst tot eind 2020 heeft gesloten voor het gebruik van Over 
Entinghe. Daarbij heeft de raad een motie van het CDA aanvaard waarin het volgende te lezen is: 

De Raad…  draagt het College op:

1. In overleg met het bestuur van Over Entinghe uitgangspunten te formuleren over 
onderhandelingspunten in 2018, of zoveel eerder, betreffende:

a. de evaluatie van de periode 2013-2018; 

b. de bestaande situatie qua positionering en exploitatie;

2. daarna samen het Bestuur van Over Entinghe de afweging te maken welke oplossing het 
beste is en welke gevolgen deze heeft voor de leefbaarheid in Dwingeloo en omgeving.
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Er is (nog) geen uitvoering gegeven aan het gestelde in de motie. De stelling van het college dat de 
raad met haar uitspraken in 2013 het college geen mogelijkheden heeft geboden om iets voor het 
dorpshuis in Dwingeloo te betekenen doet geen recht aan het gestelde in de structuurvisie en de 
aangenomen motie. 

Bovendien biedt het collegeprogramma mogelijkheden. Er staat over dorpshuizen onder meer het 
volgende vermeld:
Daar waar een groep vrijwilligers tegen de grenzen aanloopt van het ‘eigen organiserend vermogen’, 
is de gemeente een gesprekspartner in eerste instantie om samen te kijken naar mogelijkheden.
0 voor het vergroten van het eigen organiserend vermogen;
0 voor samenwerking en slimme combinaties met andere initiatieven;
0 voor het aantrekken van (nieuwe) financieringsbronnen.
Wanneer dat geen soelaas biedt, wordt bezien of de gemeente door een financiële bijdrage een 
vliegwieleffect kan geven. Dit betekent in alle gevallen: overleg en maatwerk. 
Indien zich een situatie voordoet waarbij een dorpshuis, zwembad of andere maatschappelijke 
voorziening dringend financiële steun nodig heeft om de accommodatie veilig, schoon en functioneel 
te houden, kan op het fonds voor maatschappelijke voorzieningen een beroep worden gedaan.

We verzoeken het college daarom om serieus en voortvarend aan de slag te gaan!


