
Van: peter.homan@debrinkobdam.nl> 

Aan: griffie@koggenland.nl 

Datum: 13-11-2021 

Betreft: Noodkreet Sociaal-Cultureel Centrum Obdam 

 

Beste griffier, 

 

De onderstaande mailing heb ik verzonden aan het college via het bestuurssecretariaat. Deze 

mail heeft echter mogelijk invloed op een agendapunt in relatie tot het ontmoetingsplein in 

Obdam van de raadsvergadering van maandag a.s.  

De inhoud van deze mailing is mogelijk ook van belang voor de gemeenteraad. 

 

Geacht college, 

 

Een noodkreet. Het klinkt misschien heel zwaar maar het geeft wel aan dat we uw hulp nu 

nodig hebben. Een noodkreet als gevolg van de recent aangescherpte corona maatregelen en 

de maatregelen in de afgelopen 1,5 jaren. Ook de steeds stijgende kosten van energie en de 

onmogelijkheid om duurzaamheidsmaatregelen te nemen werkt natuurlijk niet mee. Als Brink 

bestuur hebben wij steeds getracht om het intern allemaal op te lossen, maar wij zijn nu op het 

punt aangekomen dat we u om hulp moeten vragen. 

 

Corona 

In de afgelopen 1,5 jaren heeft De Brink flinke financiële tegenvallers te verwerken gekregen, 

enerzijds doordat er door de corona maatregelen het grootste deel van deze periode geen 

activiteiten hebben kunnen plaatsvinden. Anderzijds lopen de kosten - ook de salariskosten - 

gewoon door. Ja, we zijn in aanmerking gekomen voor NOW-bijdragen maar deze hebben we 

recent voor een groot deel weer terug moeten betalen.  

 

(Groot)-onderhoud/duurzaamheid 

Als Brink hebben we na de vernieuwbouw medio 2008-2009 een aardige financiële buffer 

weten op te bouwen waarmee het groot onderhoud op termijn zou kunnen worden uitgevoerd. 

In 2019 hebben we voor dit groot onderhoud een gedegen plan (Meerjarig Onderhoudsplan) 

laten uitwerken, zodat het onderhoud gefaseerd en binnen de begrotingen zou kunnen worden 

uitgevoerd. In dat plan hebben we ook de aanpassingen in het kader van het 

duurzaamheidsvraagstuk (Meerjarig Duurzaamheid Plan) laten opnemen zodat we ook daar 

netjes invulling aan zouden kunnen geven. Corona heeft echter roet in het eten gegooid. Via 

subsidieregelingen werken wij op dit moment de plannen samen met de Stichting Dorpswerk 

en de Provincie Noord-Holland verder in detail uit. De financiering van de uitvoering is echter 

het bottleneck waar we nu voor staan. 

 

De financiële buffer van De Brink verdwijnt als sneeuw voor de zon. De exploitatie lukt 

vooralsnog nog wel, maar van (groot)-onderhoud kan geen sprake zijn. Tegelijkertijd stijgen 

de kosten van energie, we moeten ook in deze zin iets doen anders is het dweilen met de kraan 

open. 

 

Ontmoetingsplein 

In de afgelopen dagen hebben wij gelezen dat het Ontmoetingsplein op de agenda van de 

gemeenteraad staat. Dit plan - dat overigens in basis door De Brink wordt ondersteund - vergt 

een aanmerkelijke investering. Als er dan keuzes moeten worden gemaakt, dan lijkt het ons - 

ook vanuit dat oogpunt - goed om u nu te informeren over de situatie in De Brink. Het 

mailto:peter.homan@debrinkobdam.nl
mailto:griffie@koggenland.nl


dorpshuis is tenslotte ook een centraal ontmoetingspunt, is het gehele jaar open en door 

iedereen te bezoeken.  

 

Wij nodigen u uit om op korte termijn met ons in gesprek te gaan om het knelpunt met u te 

bespreken. Wellicht kunt u daardoor meer weloverwogen keuzes maken waar de 

gemeenschapsgelden aan zullen worden besteed.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

  

Peter Homan 

Voorzitter van De Brink 

Tel: +31 (0)620616889 

 Volg ons op Facebook 

  

Stichting De Brink Obdam 

Dorpsstraat 155 

1713 HE OBDAM 

Tel: +31 (0)226 451 791 

www.debrinkobdam.nl 

  

 

 
 

het bruisende hart van ons dorp 

 

 

http://www.debrinkobdam.nl/

