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Fractie GBK heeft de volgende technische vragen: 

 

 

 Vraag  Antwoord  

1 

 

 

De vraag hoort bij het ingekomen stuk 5.16 

Dorpswerk NH brief inzake Provinciale 

uitvoeringsbepaling Versterken Maatschappelijke 

Sector (zie link) 

https://raad.koggenland.nl/Vergaderingen/Gemeenter

aad/2022/28-februari/20:00/05-16-Dorpswerk-NH-

Brief-inzake-Prov-uitvoeringsregeling-Versterken-

Maatschappelijke-Sector.pdf 

 

Wij vragen college en B en W naar de stand van 

zaken. Is er inmiddels een aanvraag gedaan of wordt 

een aanvraag voorbereid? Het betreft de 

mogelijkheid tot aanvragen van extra steungelden 

van de provinciale subsidieregeling “ Versterken van 

de maatschappelijke sector”. Dit is mogelijk tot en 

met 30-9-2022. 

De Provincie verstrekt inderdaad subsidie voor activiteiten die structureel bijdragen aan het 

faciliteren, herstellen of vernieuwen van ontmoetingen tussen personen of organisaties. Of 

bijdragen aan de financiële gezondheid van maatschappelijke organisaties voor de toekomst en 

het versterken of innoveren van de inzet van vrijwilligers in de buurt- en dorpshuizen. 

 

Deze subsidiemogelijkheid is het college bekend. We hebben deze subsidie kort na 

bekendmaking van de openstelling van de regeling aangevraagd voor een tweetal initiatieven 

die onder deze doelstelling van de provincie vallen. Dat betreft de herdenkingsceremonie die in 

november jl. heeft plaatsgevonden en de Ontmoetingsmarkten die wij komend voorjaar 

organiseren. Hieronder treft u over beide initiatieven een korte toelichting aan.  

 

Herdenkingsceremonie 

Het doel van de op 18 nov jl. geplande herdenkingsceremonie was het realiseren van een 

moment van reflectie met daarbij het realiseren van een tastbare en blijvende herinneringsplek. 

Op deze wijze wilden we lotgenoten met elkaar in verbinding brengen door met elkaar stil te 

staan bij de gevoelens van verdriet ten gevolge van de periode van pandemie. Hiervoor was een 

ceremonie in de kerk te Berkhout georganiseerd, met aansluitend een wandeling naar een park 

waar de herinneringsplek zou worden onthuld. Deze plek ligt in het Lijsbeth Tijspark aan de 

Veenhoop te Berkhout. Het is openbaar toegankelijk voor iedereen die, zo geeft burgemeester 

Bonsen aan, er luisterend naar de wind of juist de stilte, een moment van bezinning en de kracht 

wil vinden om verder te gaan.  
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Helaas hebben we de oorspronkelijk geplande herdenkingsceremonie, door het indertijd weer 

oplaaiende virus, op het laatste moment moeten annuleren. Omdat we tegelijkertijd wel merkten 

dat er behoefte was aan een samenkomst of moment van bezinning, is ervoor gekozen om de 

ceremonie in gewijzigde vorm door te laten gegaan. In plaats van de geplande 

herdenkingsceremonie en wandeling naar de gedenkplek, hebben we de gerealiseerde 

gedenkplek onthuld in kleiner comité en die onthulling op video vastgelegd. Burgemeester 

Bonsen, Pastor Nico Knol en ds. Gert Toes spreken in die video de inwoners toe met woorden van 

steun, hoop en kracht. Nabestaanden van echtpaar Theo en Jenny Lursen, de heer Lursen en de 

heer Vader, legden een bloemstuk ter gedachtenis aan hen en alle dierbaren die verloren zijn in 

deze tijd. De video van dit moment is te bekijken via https://youtu.be/9A2QRodiG5g . Zowel op de 

plaquette alsook in de videoboodschap hebben we aangegeven dat het geheel mede mogelijk is 

gemaakt door provincie Noord-Holland, wat voorwaarde voor het verkrijgen van de subsidie is.  

 

Ontmoetingsmarkten 

In het voorjaar (eind mei) organiseren we op een drietal plekken in de gemeente een evenement 

van verbinding en ontmoeting. Een bruisende festiviteit om een nieuwe start te symboliseren. 

Hetgeen inhoudt dat er op drie locaties een Ontmoetingsmarkt wordt georganiseerd waar er 

kramen komen met sport-, spel, cultuur en horeca. Met deze ‘Ontmoetingsmarkten’, willen we 

ontmoetingen faciliteren, herstellen of vernieuwen voor een zo breed mogelijke doelgroep. 

Hoewel de gemeente deze festiviteiten faciliteert, zal dat wel in nauw overleg en samenspraak 

met (sport) clubs, culturele verenigingen, horeca, lokale ondernemers en andere 

(maatschappelijke) organisaties worden gedaan. Om op deze wijze, via de Ontmoetingsmarkten 

de verenigingen, dorpshuizen, ondernemers, en horeca in de gelegenheid te stellen om te laten 

zien wat zij onze inwoners te bieden hebben. Er heeft al overleg met diverse verenigingen en 

instellingen over deze festiviteiten plaatsgevonden. Zodra de plannen concreter zijn, informeren 

we uw raad hier vanzelfsprekend uitgebreider over.  

 

Subsidie 

De subsidie waarop mevrouw Van Kampen ons attendeert is in oktober 2021 aangevraagd. En 

afgelopen week is het bericht van de provincie ontvangen dat we een bedrag van € 48.812,07 

toegekend hebben gekregen. Conform de subsidievoorwaarden bedraagt de maximale subsidie 

65% van de in aanmerking komende kosten. Dit betekent overigens niet dat we ook precies dat 

laatstgenoemde bedrag zullen ontvangen, de provincie bekijkt dat nog na afloop van de 

georganiseerde activiteiten.   
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