
Geachte voorzitters van de fracties van de politieke partijen van de gemeenteraad van de gemeente 
Ouderkerk, 
 
Namens stichting het dorpsleven wil ik graag deze brief sturen over agendapunt 15 van de 
raadsvergadering van 9 juli 2014, “Raadsvoorstel tot ontbinding overeenkomst tot geldlening stichting 
het Dorpsleven”. 
 
Ik begin met een korte voorgeschiedenis. 
Zoals u weet heeft de gemeenteraad in 2011 besloten om de subsidie voor de stichting het 
Dorpsleven in vijf jaar tijd af te bouwen naar nul. Dit om de stichting te prikkelen op zoek te gaan naar 
alternatieve begroting. En hoewel dit plotselinge besluit voor de stichting als een schok kwam, is de 
gelegenheid met beide handen aangegrepen om de financiering van de stichting te veranderen. 
Reeds zichtbare resultaten hiervan zijn bijvoorbeeld dat zowel de pacht al de zaalhuur in de 
tussenliggende periode verdubbeld is. Dit en andere maatregelen hebben geleid tot een ruime 
verdubbeling van de inkomsten. Maar is er bezuinigd op de uitgaven, om uitgaven en inkomsten 
dichter bij elkaar te brengen.  
Daarnaast zijn we als stichting op zoek gegaan naar andere inkomstenbronnen. Waar de stichting 
eerst uitging van een structurele gemeentelijke subsidie van de stichting voor doorlopend onderhoud 
aan het dorpshuis, zijn we overgegaan naar een meer projectmatige aanpak van het onderhoud. Dit 
heeft tot gevolg dat het onderhoud ook via particuliere subsidiefondsen (bijvoorbeeld het oranjefonds, 
of het stimuleringsfonds van de Rabobank, enz) in aanmerking kan komen. Tenslotte kunnen en 
zullen de particuliere fondsen ook ingezet worden om op projectbasis de uitgaven terug te dringen. U 
moet hierbij denken aan een project voor zonnepanelen of een project voor energiezuinige 
verwarming. Als laatste noem ik de plannen om de Gouderakse bevolking te betrekken bij het 
onderhoud. Bijvoorbeeld een actie om in dorpsverband het gebouw te schilderen.  
 
Maar als stichting zijn we ook met de gemeente in gesprek gegaan over een grote kostenpost, waar 
wij geen invloed op hebben, namelijk de hypothecaire lening. 
Deze hypothecaire lening is ooit door de stichting afgesloten om een verbouwing van het dorpshuis te 
financieren. De verbouwing was nodig om te blijven voldoen aan gemeentelijke eisen met betrekking 
tot geluids- en andere overlast voor de omgeving. Op advies is deze lening indertijd afgesloten bij de 
Bank Nederlandse Gemeente, waarbij de gemeente Ouderkerk borg zou staan. In de afgelopen jaren      
hebben we trouw afgelost en rente betaald op de lening waarbij door de annuïteitenconstructie van de 
lening er begonnen is met veel rente betalen en later pas met aflossen. In de tussentijd en zeker na 
de afbouw van de subsidie merkt de stichting dat deze lening zwaar op de begroting drukt. Elk jaar is 
de stichting 26000 euro kwijt aan rente en aflossing. In het afgelopen jaar bleek de subsidie dan ook 
volledig aan deze lening op te gaan. En dat terwijl de exploitatie uitgezonderd de lening nagenoeg 
dekkend is. 
 
In gesprekken met de wethouders hebben we uitgelegd hoe de financiële situatie in elkaar steekt en 
hebben we duidelijk proberen te maken welke rol het dorpshuis in de Gouderakse gemeenschap 
speelt. Dat het dorpshuis door diverse organisaties gebruikt wordt. Van uitwijklocatie voor de 
schoolkinderen bij een brandmelding in de brede school tot podium van de plaatselijke 
toneelvereniging. Van verkiezingslokaal tot expositieruimte. En hoewel de exploitatie van het gebouw 
altijd beter kan, zijn we blij met het brede gebruik van het dorpshuis. 
 
Al deze gesprekken met de wethouders hebben uiteindelijk geleid tot dit resultaat. Wij, het 
stichtingsbestuur, maar ook onze Raad van Toezicht, zijn blij met dit mooie voorstel. Een voorstel 
waarin raad en stichting Dorpsleven elkaar tegemoet komen. Waarbij wij als stichting denken dat 
hiermee inhoudt wordt gegeven aan de wensen van de raad, namelijk het terugdringen van de 
subsidie tot een redelijk niveau. En tegelijkertijd biedt het voorstel voldoende houvast om het 
dorpshuis als verenigingsruimte voor de Gouderakse bevolking in stand te houden. 
 
Met hoogachting, 
 
Ingmar Kim 
Secretaris stichting het Dorpsleven Gouderak. 


