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Voorwoord 
In mijn studie Bestuurskunde heb ik ervaring opgedaan met beleidstheorieën, veranderende 
omstandigheden zoals decentralisaties, verhalen aangehoord over de impact van overheidsbeleid bij 
een divers gezelschap en meer.  
 
Waar ik plezier aan beleef is beleid kunnen uitleggen in eenvoudige taal. En mezelf druk maken over 
de vraag of beleid aansluit bij de doelgroep.  
 
Begin februari 2015 heb ik een stageplaats gevonden bij het Team Beleid Sociaal Domein in Sneek, 
Súdwest-Fryslân. Deze gemeente is bijzonder om vele redenen. Zo bestaat de gemeente pas sinds 
2011. Het is een uitdaging gebleken om in zo’n jonge gemeente met beleid bezig te zijn.  
 
De gemeente Súdwest-Fryslân telt 80.000 inwoners en kent verrassend veel woonkernen met relatief 
weinig inwoners. Het beleid dat gemeenschapshuizen omvat is tot stand gekomen in 2013.  
 
Mijn klasgenoot Ton Lammers wees mij op de mogelijkheid om stage te lopen voor de gemeente 
Súdwest-Fryslân, wat ik toen niet kon bedenken was dat er een wereld voor mij zou opengaan. Naast 
het schrijven van de scriptie, het doen van onderzoek en interviews was er ook plaats voor een 
interactieve inslag; in achttien weken tijd bezocht ik elf gemeenschapshuizen. Hier heb ik gesproken 
met gepassioneerde bestuursleden van gemeenschapshuizen. 
 
Deze prachtige tijd zit er nu op en de scriptie is opgeleverd. Het ultieme moment om mensen te 
bedanken die een bijdrage leverde bij de totstandkoming. Om te beginnen collega’s van het Team 
Beleid Sociaal Domein, vanaf dag één heb ik het idee gehad dat collega’s tevreden waren.  
 
Tevreden met studenten die aan het begin van hun loopbaan staan, een schat aan ideeën, idealen en 
theorie inbrachten die aangevuld kon worden met verhalen over de praktijk. Ook geeft de gemeente 
Súdwest-Fryslân studenten het idee dat je er echt bij hoort.  
 
Als professional heeft Tineke Veltman een omvangrijke rol gehad bij de totstandkoming van deze 
scriptie en het volbrengen van de stage. Er is altijd tijd en aandacht geweest voor mij als stagiair, ook 
op andere beroepsproducten zoals het behalen van competenties.  
 
De begeleiding vanuit de Thorbecke Academie heb ik als zeer waardevol ervaren. Met de nodige tips 
en trucs over kwalitatief onderzoek kon ik steeds weer verder. 
 
Als laatste maar zeker niet onbelangrijk wil ik geïnterviewde bestuurders van gemeenschapshuizen 
hartelijk danken voor hun vrijgemaakte tijd en de leerzame verhalen.  
 
Tom Wentzel  
Emmeloord, 28 juni 2015 
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Samenvatting 
De gemeente Súdwest-Fryslân is ontstaan in 2011 uit een fusie. Oud beleid is komen te vervallen 
twee jaar na de fusie. De harmonisatie is met de doelgroep besproken, nieuw beleid ging van start op 
1 januari 2013. Iets meer dan twee jaar na invoering van het nieuwe beleid is gekeken of de gekozen 
beleidsinstrumenten het voortbestaan van gemeenschapshuizen ondersteunen. 
 
Er is onderzoek verricht naar de herkomst en de rol van gemeenschapshuizen, er is gekeken welk 
beleid er gevoerd wordt en hoe dit geëvalueerd kan worden. Er is gekeken of de besturen van 
gemeenschapshuizen overwegend hetzelfde denken of dat hier grote verschillen in optreden. Er is 
geprobeerd om verschillen en overeenkomsten te verklaren. Ook is aan de wethouder en de 
contactambtenaar gevraagd of zij zich herkennen in de interviewresultaten.  
 

De belangrijkste conclusies  
Het gemeentelijk beleid voor gemeenschapshuizen in Súdwest-Fryslân sluit overwegend aan op het 
beleidsdoel instandhouding. De meeste instrumenten die gekozen zijn hebben een positieve 
uitwerking op de instandhouding. 
 
Subsidies voor groot onderhoud, zelfwerkzaamheid en toegankelijkheid als instrument positief in op 
instandhouding van gemeenschapshuizen. Over communicatie als beleidsinstrument is de doelgroep 
eveneens positief. Paracommercie is minder een bedreiging gebleken voor de doelgroep dan vooraf 
was verwacht.  
 
Over het instrument subsidie voor verduurzaming is de doelgroep niet positief. Financiële middelen 
die nodig zijn voor verduurzaming zijn tot op heden te hoog. Voorfinanciering is wenselijk. 
 

De belangrijkste aanbevelingen 
Het is raadzaam met een oplossing te komen voor onderhoudsplannen. Zij geven zowel de besturen 
als de gemeente inzicht in te verwachten onderhoud. De gemeente kan hier beter niet te lang mee 
wachten. De gemeente kan zo blijk geven van haar voorbeeldfunctie. 
 
Het geniet de voorkeur van de besturen om bij beleid dat van invloed is op besturen met de besturen 
te bespreken. Het meenemen van besturen bij de harmonisatie beviel goed. 
 
Subsidie voor verduurzaming sluit niet goed aan op de ‘instandhouding van gemeenschapshuizen. De 
investering die verbeteringen mogelijk moeten maken blijken zeer kostbaar. Voorfinanciering wordt 
genoemd als alternatief. Momenteel wordt geëxperimenteerd met voorfinanciering1.  
 
Er kan worden overwegen om bij voldoende daling van energielasten bij sportaccommodaties deze 
pilot te verbreden naar gemeenschapshuizen. Winst uit een ESCO kan de gemeente oormerken en 
inzetten om alle 56 gemeenschapshuizen te voorzien van energiebesparende toepassingen.2 
  

                                                           
1
 Gemeente Súdwest-Fryslân (2014).  

Gemeentelijke sportgebouwen energieneutraal in 2015.  
Geraadpleegd op 1 juni 2015, van 
http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/bestuur/nieuws_44219/item/gemeentelijke-sportgebouwen-
energieneutraal-in-2015_58666.html  
2
 ‘’Esco is de afkorting van Energy Service Company. Een Esco is een organisatievorm om de verduurzaming van 

nieuwe en bestaande gebouwen te realiseren. Het principe van een Esco-constructie is dat er bespaard wordt 
op energie en dat de investeringen in energiebesparende maatregelen zo veel als mogelijk worden betaald uit 
de besparing op de energierekening.’’ 

http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/bestuur/nieuws_44219/item/gemeentelijke-sportgebouwen-energieneutraal-in-2015_58666.html
http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/bestuur/nieuws_44219/item/gemeentelijke-sportgebouwen-energieneutraal-in-2015_58666.html
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1. Inleiding onderzoek 
Al enige tijd is het ‘voortbestaan van gemeenschapshuizen’ een actueel thema in het land. Gemeente 
Súdwest-Fryslân wenst als gemeente meer inzicht in de aansluiting van haar beleid. Van februari tot 
en met juni 2015 is gesproken met diverse besturen van gemeenschapshuizen in Súdwest-Fryslân.  
 
Kwalitatief onderzoek is niet de eerste vorm waar mensen aan denken bij het evalueren van beleid in 
het sociaal domein. Toch wordt het steeds vaker ingezet3. Zo past ook dit onderzoek in een trend om 
een onontgonnen terrein te verkennen. 
 

1.1. Modernisering publieke sector 
Het onderwerp is interessant om te onderzoeken om er achter te komen of gemeenschapsgeld in tijden 
van tekorten bijdraagt aan het doel van instandhouding van gemeenschapshuizen. Al sinds de jaren ’80 
van de vorige eeuw spelen managementfilosofieën als New Public Management een rol bij overheden 
om de publieke sector te moderniseren. Gemeenschapshuizen spelen een rol in het welzijnsbeleid, 
leefbaarheidsbevordering en als fysiek onderkomen voor verenigingsleven en meer.  
 
Deze huizen zijn voor driekwart in private handen. Het is nu de vraag welke uitwerking het gemeentelijk 
beleid hierop heeft, te meer omdat de gemeente niet altijd een directe invloed heeft op de werking van 
deze huizen. In het coalitieakkoord van 2010 geeft de gemeente Súdwest-Fryslân aan dat zij beleid in 
samenspraak met de doelgroep op wil stellen. Bij het opstellen van beleid voor gemeenschapshuizen 
is gekozen om dit te doen in samenspraak met de 534 bestuurders van gemeenschapshuizen. 
 

1.2. Aanleiding onderzoek  
De Wet ARHI5 bepaalt dat het beleid van de vijf gemeenten twee jaar na de oprichting 2011 komt te 
vervallen. Zo ontstaat de noodzaak om te komen tot nieuw beleid op tal van onderwerpen. Tot 31 
december 2012 liep het beleid van de vijf voormalige gemeenten door.  
 
Na twee jaar is de gemeente geïnteresseerd in de mening van besturen van gemeenschapshuizen 
over het ‘geharmoniseerde’ beleid. De gemeente wil graag weten of de beleidsmiddelen die zij inzet 
ook positief inwerken op de instandhouding van gemeenschapshuizen. Om deze vraag te kunnen 
beantwoorden wordt gesproken met een vijfde van de besturen van gemeenschapshuizen. Dit komt 
neer op 11 besturen op een totaal van 53 ten tijde van de harmonisatie. 
 

1.3. Doel- en probleemstelling 
De gemeente Súdwest-Fryslân wenst zicht op het feit of ingezette beleidsmiddelen ook bijdragen aan 
het doel van het beleid voor gemeenschapshuizen. Informatie wordt verzameld bij besturen van 
gemeenschapshuizen. Deze informatie geeft de gemeente inzicht in de mening van de besturen.  
 
De gemeente verwacht een evaluatie van het geharmoniseerde beleid. Uit het onderzoek volgt een 
rapportage met conclusies en aanbevelingen. De conclusies en aanbevelingen hebben twee functies. 
Als eerste komt de gemeente meer te weten of het beleid aansluit in de ogen van de doelgroep en 
als tweede worden gespreksonderwerpen gevonden voor de jaarlijkse overlegmomenten. 
 
  

                                                           
3
 Lub, V. (2014). Kwalitatief evalueren in het sociale domein. (1

e
 druk). Den Haag: Boom Lemma. 

4
 In 2013 ten tijde van de harmonisatie van beleid waren er 53 gemeenschapshuizen, in 2015 zijn het er 56. 

5
 Wet Algemene Regels Herindeling. Geraadpleegd van; 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003718/geldigheidsdatum_28-05-2015  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003718/geldigheidsdatum_28-05-2015
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1.4. Vraagstelling 
Om de vraag over het bijdragen van het ingezette beleidsinstrumentarium aan de instandhouding 
van gemeenschapshuizen te onderzoeken is volgende centrale vraag opgesteld: 
 
‘’Sluit het gemeentelijk beleid voor gemeenschapshuizen, in de gemeente Súdwest-Fryslân, aan op het 
beleidsdoel instandhouding van gemeenschapshuizen?’’ 
 
Voor de beantwoording van de centrale vraag wordt gebruik gemaakt van deelvragen: 
 
Deelvraag 1: ‘Wat is er bekend over de herkomst van gemeenschapshuizen’? 
Deze deelvraag gaat in op de historie van het fenomeen gemeenschapshuis, de aanleiding voor het 
stichten en de belangrijkste doelen ervan. In hoofdstuk 4 vindt de beantwoording van deze deelvraag 
plaats. 
 
Deelvraag 2: ‘Welk beleid voeren overheden op het gebied van gemeenschapshuizen’? 
Voor het beantwoorden van deze deelvraag is het van belang om het beleid op het gebied van 
gemeenschapshuizen te onderzoeken en de kern hiervan te presenteren. In hoofdstuk 5 vindt de 
beantwoording van deze deelvraag plaats. 
 
Deelvraag 3: ‘Wat is de mening van besturen over het gemeentelijk beleid’? 
Voor het beantwoorden van deze deelvraag is het interessant om te kijken wat de mening van 
besturen is over het gevoerde beleid. Zijn de middelen goed gekozen en werken zij mee aan het 
hoofddoel instandhouding? In hoofdstuk 6 vindt de beantwoording van deze deelvraag plaats. 
 
Deelvraag 4: ‘In hoeverre verschillen meningen en is er een verklaring te vinden’? 
Vooraf wordt verwacht dat niet alle besturen van gemeenschapshuizen waarmee gesproken wordt 
hetzelfde denken over de beleidsinstrumenten die de gemeente inzet. De vraag is waar dit verschil 
optreedt en of dit te verklaren is. Ook wordt onderzocht of de gemeente zich herkent in de 
resultaten uit interviews. In hoofdstuk 7 vindt de beantwoording van deze deelvraag plaats. 
 

1.5. Leeswijzer  
In hoofdstuk 2 wordt aangegeven welke kwalitatieve onderzoeksmethodes gebruikt worden. In 
hoofdstuk 3 volgt het theoretisch kader dat begrippen verheldert en de aanpak door middel van 
beleidsevaluatie uitwerkt. Ook wordt ingegaan op wat al bekend is over gemeenschapshuizen. 
 
In de hoofdstukken 4 tot en met 7 komen de deelvragen aan bod die leiden tot een antwoord op de 
centrale onderzoeksvraag. Er wordt gekeken wat bekend is over de herkomst en het beleid dat 
overheden voeren op het gebied van gemeenschapshuizen. Ook komt aan bod wat de mening van 
besturen is over het beleid, of hier grote verschillen in zitten en of de gemeente zich hierin herkent. 
 
Hoofdstuk 8 toont de conclusies op basis van de voorgaande hoofdstukken. Aan de conclusies zijn in 
hoofdstuk 9 aanbevelingen gekoppeld. Deze aanbevelingen kunnen dienen als gespreksstof om met 
de doelgroep in contact te treden. Hierna volgen de literatuurlijst en de bijlagen. 
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1.6. Samenvatting 
Het doel van de inleiding van het onderzoek is drieledig. Allereerst is duidelijk geworden dat het doel 
van de studie is om een antwoord te geven op een vraag. Die vraag is nog niet eerder van een 
antwoord is voorzien, namelijk achterhalen wat de mening van besturen van gemeenschapshuizen is 
over het beleid van de gemeente Súdwest-Fryslân. 
 
Thema’s als vernieuwing van de publieke sector spelen al langer. Er is hierover veel informatie te 
vinden. Wat de huidige onderzoeksvraag interessant maakt is het inzicht dat verworven wordt. Het 
betreft een gemêleerde doelgroep met zowel gemeentelijk als privaat eigendom. 
 
Kort samengevat is er sprake van een kennisleemte in een levendig speelveld. Er wordt aangesloten 
bij nieuw manieren van denken, er is een prominente rol in dit onderzoek voor de drijvende krachten 
achter de instandhouding van gemeenschapshuizen. 

 
Tabel 1 – Matrixtabel met deelvraag en de bijbehorende thema’s 

Deelvraag Hoofdstuk Thema 

Deelvraag 1 4 Herkomst gemeenschapshuizen 

Deelvraag 2 5 Overheidsbeleid gemeenschapshuizen 

Deelvraag 3 6 Mening besturen over beleid 

Deelvraag 4 7 Verklaring interviewresultaten 

 
 
 

  

Figuur 1 - Dorpshuis in een multifunctioneel centrum te Scharnegoutum. Recent tot stand gekomen. 
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2. Onderzoeksopzet 
Dit hoofdstuk geeft de onderzoeksopzet aan. De manier waarop beleid voor gemeenschapshuizen is 
onderzocht wordt verantwoord. De belangrijkste bron om te komen tot een juiste verantwoording is 
het boek ‘’Het ontwerpen van een onderzoek’’6. 
 
Het onderzoek richt zich op meningen van besturen van gemeenschapshuizen over beleid. Om de 
mening van besturen van gemeenschapshuizen te achterhalen is gekozen om vragen op te stellen en 
interviews te houden. Dit komt neer op een kwalitatieve casestudy. Er wordt ingegaan op de 
afzonderlijke onderdelen ‘literatuurstudie’ en ‘interviews’ als manieren om informatie te vinden en 
specifiek ‘labels’ als toe te passen methode. Ook wordt ingegaan op de betrouwbaarheid en validiteit 
van dit onderzoek.  
 

2.1. Kwalitatief onderzoek en case studie 
Kwalitatief onderzoek is gaat in de eerste plaats niet om feiten en cijfers, dit in tegenstelling tot 
kwantitatief onderzoek. Voorbeelden hiervan zijn literatuuronderzoek en gevalstudie of ‘case studie’. 
Om helderheid over het kwalitatieve onderzoek te geven is gekozen om aan te geven op welke 
locatie het onderzoek plaatsvindt, wanneer, aan welke personen vragen zijn voorgelegd en hoe. 
 
Er is literatuuronderzoek gepleegd door te zoeken naar boeken over gemeenschapshuizen. Deze zijn 
aangetroffen, gelezen en genoemd in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 3 is het theoretisch kader dat gezien 
kan worden als de rode draad in dit onderzoek. Het onderzoek vindt plaats in de periode februari tot 
en met juni 2015. Zowel de fysieke werkomgeving namelijk het gemeentehuis in Sneek als de fysieke 
locaties van gemeenschapshuizen is gebruikt om informatie te verwerven.  
 
Er is gesproken met beheerders van gemeenschapshuizen, de gemeentelijk contactambtenaar voor 
gemeenschapshuizenbeleid en de verantwoordelijk wethouder. Toch is er slechts sprake van één 
object of onderzoekseenheid namelijk de beheerders. Aan de contactambtenaar en wethouder zijn 
alleen vragen gesteld over herkenning in de resultaten op basis van de gehouden interviews. 
 
Door gebruik te maken van bestaande literatuur zoals boeken en gemeentelijk beleid aangevuld met 
interviewresultaten is gezorgd voor triangulatie. Met triangulatie wordt bedoeld dat er uit meer dan 
één bron informatie gehaald wordt. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van het onderzoek 
 

2.1.1. ‘’Het ontwerpen van een onderzoek’’ 
Het onderzoek verloopt aan de hand van een drietal hoofdfasen, namelijk de planning in februari en 
maart. Het vinden van voldoende literatuur over het hoofdonderwerp, hiermee is eveneens gestart 
in februari tot een verzadiging optrad. In april en mei zijn de interviews gehouden, voor data wordt 
verwezen naar de bijlagen.  
 
Om de planning tijdig te kunnen afronden is afgesproken met de gemeente om circa tien interviews 
te houden doorheen de gehele gemeente. Zo is gezorgd voor een territoriale spreiding. Door het 
gesprek aan te gaan met een deel van de doelgroep is gezorgd voor (1) diepgang in plaats van 
breedte. Dit kan verantwoordt worden door te verwijzen naar een reëel en uitvoerbare planning. Er 
wordt (2) kwalitatief onderzoek gehouden en als laatste (3) dit hoofdstuk kent zowel een 
literatuurverkenning als een onderzoek met interviews op locatie. 
  

                                                           
6
 Verschuren, P & Doorewaard, H. (2007). Het ontwerpen van een onderzoek. Utrecht: LEMMA. 
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2.2. Verantwoording onderzoeksstrategie 
Beleidstheorie van de gemeente Súdwest-Fryslân en dat van omliggende gemeente dient als input 
voor het onderzoek. Om meer te weten te komen over beleid voor gemeenschapshuizen, gestelde 
beleidsdoelen, toegepaste instrumenten en de overeenkomsten hierin tussen Friese gemeenten is 
een vergelijking gedaan. Deze vergelijking in tabelvorm is opgenomen in de bijlagen. 
 
Beleidsdoelen en beleidsinstrumenten die van toepassing zijn op gemeenschapshuizen worden 
voornamelijk gevonden in de Harmonisatienota uit 2013. Paragraaf 2.3. gaat verder in op de 
toepassing van beleidsdoelen en –instrumenten als interview labels. Labels kunnen dienen als 
gespreksthema’s, ook kunnen de interviewresultaten eenvoudig worden geplaatst onder een thema. 
Dit voorkomt dat er informatievervuiling optreedt of dat de rode draad in interviews en plaatsing van 
resultaten in het verslag optreedt. 
 

Onderzoekseenheden zijn de besturen van gemeenschapshuizen. De uitkomsten van de interviews 
worden voorgelegd aan de contactambtenaar en wethouder om te zien of de gemeente zich herkent 
in het geschetste beeld over het gemeentelijk beleid. Van deze eenheden is informatie nodig. De 
koppeling van deelvragen aan onderzoeksstrategieën er als volgt uit: 
 
Tabel 2 - Methodematrix met deelvragen en methode 

Deelvraag / Methode Literatuur Interviews 

Deelvraag 1 – Herkomst gemeenschapshuizen X  

Deelvraag 2 – Overheidsbeleid gemeenschapshuizen X  

Deelvraag 3 – Mening besturen over beleid  X 

Deelvraag 4 – Verschillen in mening en herkenning gemeente   X 

 

2.2.1. Literatuurstudie en interviews 
Literatuurstudie bestaat uit een verkenning naar betrouwbare informatie over gemeenschapshuizen 
en beleid op dit thema. Er zijn boeken, krantenartikelen en scripties geschreven over het onderwerp 
gemeenschapshuizen. Geïnterviewde bestuurders zijn ondervraagd over het beleid qua doelen en 
ingezette middelen. Dit is gebeurd op locatie in april en mei 2015. Het is van belang te achterhalen 
welke factoren van invloed zijn op het beleidsdoel ‘voortbestaan’ van gemeenschapshuizen.  
 
Het onderzoeksinstrument literatuurstudie zorgt voor informatie voor in het theoretisch kader. Met 
interviews wordt gekeken of informatie uit literatuur klopt. Dit bepaalt ook het verschil tussen 
voorlopige en de uiteindelijke beleidsanalyse.  
 

2.2.2. Betrouwbaarheid en validiteit 
De betrouwbaarheid van dit onderzoek wordt beïnvloed doordat niet met 56 besturen wordt 
gesproken. I. Dinklo (KwalOn, 2006) zegt dat bij kwalitatief onderzoek ook aan betrouwbaarheid 
tegemoet te komen is. Representativiteit richt zich hier ‘’op mogelijke houdingen, opvattingen en 
gedragingen, zaak is hier om ‘feiten’ en ‘meningen’ te zoeken’’. De onderzoeksgroep is dan 
‘’representatief op kwalitatieve gronden en hangt niet af van een bepaald percentage’’. In dit 
onderzoek zijn 11 besturen op een totaal van 56 geselecteerd.  
 
Deze besturen vertegenwoordigen de fysieke gemeenschapshuizen in dorpen en wijken, uit 4 van de 
5 zogenaamde voorlopergemeenten. Enkele besturen waarmee gesproken is hebben recent intensief 
contact gehad met de gemeente vanwege een afgeronde of aanstaande verbouwing.  
 
In bijlage 2 staat een overzicht van alle actoren waarmee gesproken is. 
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2.3. Verwerking interviewresultaten 
De resultaten van kwalitatief onderzoek zoals gevalstudie en interviews op locatie zijn vaak open 
antwoorden en informatie van een beperkt aantal respondenten. Op de resultaten worden geen 
statistische analysetechnieken toegepast. Om de resultaten te kunnen verwerken is gekozen om de 
data te structureren in drie stappen en de data vervolgens te analyseren (Baarda, 2011). 
 
De interviewvragen houden verband met de beleidsdoelen die de gemeente heeft namelijk de 
instandhouding van gemeenschapshuizen en de instrumenten die zij inzet om dit doel te bereiken. 
Vervolgens is het belangrijk te weten hoe deze verwerking wordt ingericht. 
 
De eerste stap is het ordenen van gegevens: antwoorden die niet relevant gebleken zijn om de 
mening te achterhalen over doelen en –instrumenten zijn geschrapt. Hierbij is handig gebruik 
gemaakt van de al aanwezige en goede labels namelijk het beleidsdoel instandhouding en de 
ingezette instrumenten. Er is hier ruimte voor nieuwe inzichten. Antwoorden uit teksten zijn globaal 
geïnterpreteerd en geplaatst onder de diverse beleidsinstrumenten. De tweede stap is het koppelen 
van fragmenten tekst aan onderwerpen. Deze komen vooral uit het gemeentelijk beleidsstuk voor 
gemeenschapshuizen. Hier ontstaan ook beelden voorafgaande de interviews op welke manier 
interviewresultaten met elkaar vergeleken kunnen worden. 
 
De derde stap is het vinden van verbanden. Door labelen als techniek toe te passen zijn vele uren aan 
interviews teruggebracht tot een hanteerbare en leesbare hoeveelheid tekst. Deze informatie geeft 
de mening weer. Er kunnen nu selecties worden gemaakt per beleidsinstrument om een beeld te 
kunnen geven en op zoek te gaan naar de congruentie. Congruentie betekent hier dat er gekeken 
wordt of de elf besturen veelal hetzelfde denken of niet. Ook is gekeken of er verklaringen te vinden 
zijn voor verschillen en overeenkomsten.  
 

2.3.1. Conceptueel model 
De informatie uit de inleiding en onderzoeksopzet zijn grafisch weergegeven in een conceptueel 
model. Deze toont hoofdstuknummers, titels en onderwerpen. Het startpunt is het achterhalen van 
de herkomst van gemeenschapshuizen en het in kaart brengen van beleid. Het model vergelijkt de 
onderzochte inhoud van beleid met de ervaren werkelijkheid van besturen. 
 
  Hoofdstuk 5: 

Deelvraag 2: 
 

Overheidsbeleid 
gemeenschapshuizen 

Hoofdstuk 4: 
Deelvraag 1: 

 
Herkomst  

gemeenschapshuizen 
 

Hoofdstuk 6: 
Deelvraag 3: 

 
Mening besturen 

gemeenschapshuizen 

Hoofdstuk 7: 
Deelvraag 4: 

 
Verklaring verschillen & 

Herkenbaarheid 
gemeente 

Hoofdstuk 8 
Conclusies 

 
Beantwoording centrale 

vraag 
 

Hoofdstuk 9 
Aanbevelingen 

 
Aanbevelingen  

gemeente 

Figuur 2 - Conceptueel model 
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Figuur 3 - Dorpshuis 'De Wier' in Offingawier 
Dit dorpshuis heeft plannen voor uitbreiding 

© www.offingawier.nl/index.php/dorpshuis/94 

Dit pand is in 1833 gebouwd als school en gebruikt als kosterij en ruimte voor de gemeenschap.  

Nadat het belang van de kerk bij deze ruimte terugliep is in 1994 besloten tot overdracht. 

2.4. Samenvatting 
Aan de hand van de informatie in dit hoofdstuk is een beeld gegeven van de onderzoeksopzet. Ook is 
aangegeven hoe het onderzoek praktisch ingericht gaat worden. Dit gebeurt door middel van een 
verkenning van bestaande literatuur over het onderwerp, het analyseren van het huidige beleid en 
interviews. Ook is aangegeven hoe er wordt gezorgd voor betrouwbaarheid en validiteit. Informatie 
wordt gehaald uit gemeentelijke beleidsstukken, boeken over gemeenschapshuizen en onderzoek.  
 
Informatie uit literatuur is bedoeld om de eerste twee deelvragen over de herkomst van en het huidige 
beleid voor gemeenschapshuizen te onderzoeken. Voor de beantwoording van de laatste twee 
deelvragen is het nodig om meningen te achterhalen, verschillen te kunnen duiden en voor te leggen 
aan de gemeente met de vraag of zij zich herkennen. Hiervoor zijn interviews het geëigende middel.  
 

  

http://www.offingawier.nl/index.php/dorpshuis/94
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3. Theoretisch kader 
Dit hoofdstuk geeft aan wat er bekend is over onderwerp gemeenschapshuizen en het gevoerde 
beleid op dit thema. Recente bronnen verhogen de betrouwbaarheid, recente bronnen zijn vaak 
eenvoudiger te herleiden of als naslagwerk te raadplegen. Er is deskresearch gedaan om de 
betekenis van bepaalde termen te achterhalen. De belangrijkste bronnen hiervoor zijn het 
gemeentelijk beleidsstuk als uitgangspunt en Google Scholar7 om termen te operationaliseren.  
 
Het theoretisch kader in dit hoofdstuk heeft vier functies: 

- De eerste functie is het verhelderen van begrippen die gebruikt worden in dit onderzoek. 
- De tweede functie is een beschrijving van wat al bekend is over gemeenschapshuizen en beleid. 
- De derde functie is het verduidelijken van evaluatie en de plaats hiervan in het beleid. 
- De vierde functie is de uitkomsten toepassen als rode draad in de volgende hoofdstukken.  

 

3.1. Verheldering begrippen 
Veelgebruikte termen in dit hoofdstuk zoals gemeenschapshuis, beleid en evaluatie worden 
verduidelijkt zodat helder is wat verwacht kan worden in dit onderzoeksverslag. Eerst komt het 
sleutelbegrip ‘gemeenschapshuis’ aan bod, daarna wordt ingegaan op beleid en evaluatie. Dit wordt 
gedaan omdat er sprake is van ‘evaluatie van beleid voor gemeenschapshuizen’ (zie §3.3). Wanneer 
de betekenis bekend is, ontstaat een kader om de centrale vraag te kunnen beantwoorden. 
 
Het sleutelbegrip in dit onderzoek is ‘’gemeenschapshuis’’ In de Harmonisatienota wordt beschreven 
dat er in 2013 in totaal 53 gemeenschapshuizen zijn. De gemeentelijke definitie is overgenomen om 
aan te geven om welk type plaatsen dit onderzoek gaat.  
 
Pagina 4 van de Harmonisatienota geeft een definitie van het sleutelbegrip:  
 
‘’Onder dorpshuizen worden gemeenschapshuizen verstaan met een algemene, voor de gehele 
dorpsgemeenschap openstaande functie voor het dorps- en verenigingsleven en waarvan de 
eigendom en het beheer zodanig zijn georganiseerd dat naar het oordeel van het college de 
toegankelijkheid voor de gehele dorpsgemeenschap is gewaarborgd. In een aantal dorpen vervult een 
multifunctioneel centrum8 de functie van dorpshuis. Wijkgebouwen kennen dezelfde algemene functie 
als dorpshuizen, maar dan voor het verenigingsleven en de bewoners van een hele wijk.’’ 
 
De tweede belangrijke term is ‘’beleid’’, de beleidsnota is een uitingsvorm hiervan. Een veelgebruikte 
definitie van beleid is gegeven door politicoloog Hoogerwerf (1998: 23): ‘’Beleid is het streven naar 
het bereiken van bepaalde doeleinden met bepaalde middelen en bepaalde tijdskeuzen’’.  
 
Om achter de betekenis van beleid voor gemeenschapshuizen te komen is het goed om te weten dat 
de Harmonisatienota een bepaald streven bevat om doeleinden te bereiken. Om dit doel te bereiken 
worden middelen ingezet en tijdskeuzen gemaakt (Bressers, Klok, 1998: 188-193). Deze kunnen 
geïnventariseerd worden. Met evaluatie als instrument wordt het onderzoek uitvoerbaar.  
 
Paragraaf 3.3.3. licht een bestaande meetlat voor dorpshuizenbeleid van de Landelijke Vereniging 
voor Kleine Kernen (LVKK) toe. Deze meetlat is digitaal en openbaar toegankelijk. 

                                                           
7
 Google, Z.j. ‘’Wat is Google Scholar’’. Geraadpleegd voor het laatst op 28 mei 2015 van; 

https://scholar.google.nl/intl/nl/scholar/about.html  
8
 “In een multifunctioneel centrum zijn verschillende participanten gehuisvest onder één dak, waarbij inrichting 

en ontwerp zo zijn vormgegeven dat bepaalde ruimten geschikt zijn voor meervoudig ruimtegebruik. De relatie 
van deze participanten kan verschillen van samenwonen tot samenwerken. (Primo NH, 2004).” 

https://scholar.google.nl/intl/nl/scholar/about.html


‘Belied foar de wichtichste foarsjenning’ – Scriptie over beleid voor gemeenschapshuizen in Súdwest-Fryslân 

 

 
           15 

 
 
 

3.1.1. Paracommercie  
In februari 2015 tijdens het aannemen van de onderzoeksopdracht viel het woord ‘’paracommercie’’. 
Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn gemeenschapshuizen ook een 
voorbeeld van paracommerciële ondernemingen. De VNG hanteert de volgende betekenis: 
 
 ‘’een rechtspersoon niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid, die zich naast activiteiten van (1) recreatieve, (2) sportieve, (3) sociaal-culturele, 
(4) educatieve, (5) levensbeschouwelijke of (6) godsdienstige aard richt op de exploitatie in eigen 
beheer van een horecabedrijf. Wanneer een paracommerciële rechtspersoon een kantine verpacht of 
in een BV onderbrengt is er geen sprake meer van paracommercie.’’ 
 
Gemeenschapshuizen zijn geven ruimte aan ontmoeting en verenigingsleven en richt zich ook vaak 
op beheer van horecabedrijf. Het kan voorkomen dat de horeca verpacht wordt. Met paracommercie 
als onderwerp wordt rekening gehouden in de vragenlijst. 
 

3.1.2. Welzijn en leefbaarheid 
De Harmonisatienota refereert aan de landelijke wet Wmo als kader. De nota en de wet zijn uitingen 
van welzijnsbeleid. Sinds de invoering van deze Wmo in 2007, zijn gemeenten voor een groot deel 
verantwoordelijk voor lokaal welzijnsbeleid. Een van de doelen van deze wet is instandhouding van 
een leefbare omgeving. Beleid voor gemeenschapshuizen zou hieraan bijdragen: 
 
‘’De gemeente SWF zet zich in voor een samenleving waarin iedereen –jong en oud, met en zonder 
beperking, met of zonder problemen- zich kan ontplooien en naar vermogen kan deelnemen aan de 
maatschappij.’’ 
 
Het welzijnsbeleid laat ruimte vrij om de termen welzijn en leefbaarheid nader te onderzoeken. Het 
Sociaal en Cultureel Planbureau geeft een betekenis voor deze termen (SCP, 2002:33): 
 
‘’Het heeft in elk geval betrekking op de woonsituatie en woonomgeving van mensen en is daarmee 
een bij uitstek buurtgebonden verschijnsel. In dat verband spreekt de overheid over ‘schoon, heel en 
veilig’’ 
 
Het welzijnsbeleid richt zich op een leefbare omgeving, die schoon heel en veilig is. In het kader van 
beleid voor dorpshuizen, multifunctionele accommodaties en wijkgebouwen is de uitleg van de 
gemeente bruikbaarder dan die van het SCP. Deze wijst op deelname in de samenleving. In de 
Harmonisatienota geeft zij aan dat zij fysieke panden daarvoor wenselijk acht. Vijfenzeventig procent 
van de gemeenschapshuizen zijn in eigendom van een stichting. Hieruit kan afgeleid worden dat de 
gemeente en gemeenschap beiden belang hebben bij een leefbare omgeving. 
 
In onderzoeken over de noodzaak van een gemeenschapshuis en de koppeling met leefbaarheid zegt 
professor Thissen (2008, 2012) het volgende;  
 
‘’Van belang is dat er in ieder geval één plaats is waar dorpsbewoners elkaar kunnen ontmoeten. In 
dorpen zonder winkels, huisartsen en bijvoorbeeld scholen kan een dorpshuis een belangrijke rol 
spelen bij het op peil houden’’. En ‘’Dorpshuizen bieden ruimte aan initiatieven zoals het 
verenigingsleven en meer. De functie is daarbij vooral afhankelijk van de inzet van de eigen bevolking. 
Pas bij actief gebruik kan gezegd worden dat het bijdraagt aan de leefbaarheid in de gemeente en 
van de gemeenschap’’.  
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3.2. Onderzoeken over gemeenschapshuizen  
In de media en uit gemeentelijk beleid zijn vier voorbeelden van recent onderzoek te vinden. 
Onderzoeksresultaten van voor 2000 worden gezien als niet recent genoeg omdat de herindeling van 
Súdwest-Fryslân vond plaats in 2013. Door de grootschalige opzet van onderzoek over dorpshuizen in 
Drenthe is gekozen om dit als grensgeval mee te nemen. 
 
Er zijn ook twee boeken gevonden over het onderwerp gemeenschapshuizen. Een boek uit 2003 is 
uitgegeven door een voorloper van Doarpswûrk, een Friese belangenorganisatie voor dorpshuizen. 
Dit boek wordt als recent genoeg en compleet ervaren. Daarnaast wordt voor de beantwoording van 
de eerste deelvraag over de herkomst van gemeenschapshuizen gebruik gemaakt van een titel uit 
1953. De schrijver hiervan is socioloog Pennarts, dit boek wordt genoemd door Doarpswûrk. 
 
De beide boeken geven aan dat gemeenschapshuizen een Brits fenomeen zijn van oorsprong. De 
eerste huizen richtten zich op sociale misstanden. In Nederland zien we dit zelden terug. Vaak is hier 
het verschaffen van onderdak voor verenigingsleven de basis.  
 
Onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut stelde vast dat dorpshuizen in Drenthe de belangrijkste 
voorziening waren voor burgers. Nu is bekend dat gemeenschapshuizen ook in steden kunnen 
voorkomen. Het resultaat zegt niet meteen iets over de functie in steden. Het is opgenomen om een 
beeld te schetsen. In Súdwest-Fryslân staan de huizen wel overwegend in de dorpen.  
 
In het onderzoek genaamd ‘Warkelijk Woar’ (Verwey-Jonker Instituut, 2004) is vastgesteld dat het 
dorpshuis in Drenthe de belangrijkste voorziening is voor dorpen. Dit kan deels verklaren waarom 
gemeenten belang hebben bij instandhouding. 
 
Onderzoek van Droogleever Fortuijn en Thissen over dorpshuizen in buurtgemeente Littenseradiel is 
meegenomen omdat het recent is en gaat over een buurgemeente. Er is in dit onderzoek gemeten 
wat voor waarde toegekend moet worden aan een dorpshuis. Dit onderzoek uit 2012 bevestigt een 
aantal uitkomsten uit eerder onderzoek in Drenthe. De belangrijkste conclusie is dat: 
 
‘’De aanwezigheid van een dorpshuis kan primair als een teken van betrokkenheid en inzet van de 
bewoners worden opgevat. Het moet eerder als een resultaat van leefbaarheid dan als een 
voorwaarde voor leefbaarheid worden gezien.’’ (p.94) 
 
In 2013 staat een artikel over Utrechtse buurthuizen. Volgens dit artikel zouden ‘’Buurthuizen 
bezwijken voor crisis’’ (Volkskrant, 2013). Het artikel geeft aan dat het thema gemeenschapshuizen 
speelt in het land. Dit bericht is theoretische ondersteuning om de mening over ‘voortbestaan’ te 
onderzoeken. 
 
In aanloop naar de harmonisatie van het beleid in Súdwest-Fryslân in 2013 is onderzoek gedaan 
onder besturen van gemeenschapshuizen in Súdwest-Fryslân. Uitkomsten hiervan zijn opgenomen in 
de Harmonisatienota (p.10). Doordat dit onderzoek van vrij recente datum is zijn de conclusies 
overgenomen. De conclusies luidden toen als volgt; 
 
‘’Besturen zijn zelf verantwoordelijk voor het gebouw, maar kunnen niet zonder een gemeentelijke 
bijdrage in het groot onderhoud. Het merendeel van de besturen heeft daarbij een voorkeur voor een 
(jaarlijkse) subsidie. Ook al zien ze zichzelf als maatschappelijk ondernemer en zijn ze altijd op zoek 
naar (financieel) draagvlak in het dorp of de wijk.’’ 
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3.3. Evaluatie van beleid voor gemeenschapshuizen 
Om het beleid voor gemeenschapshuizen te evalueren is het noodzakelijk om het gemeentelijke 
streven om een doeleinde te bereiken te inventariseren. Om doelen te bereiken worden bepaalde 
middelen gekozen en tijdskeuzen gemaakt (Bressers, Klok, 1998: 188-193). De uitwerking volgt in 
eerste instantie de beleidsaspecten die genoemd worden in de Harmonisatienota (SWF,2013).  
 
Hoofdstuk 5 gaat in op het gemeentelijk beleid, beleidsdoelen en middelen worden genoemd en 
gewaardeerd aan de hand van een kleurenschema. De gemeente is vooral geïnteresseerd in het feit 
of de doelen en middelen van het beleid volgens de doelgroep effectief zijn. De aanpak van de 
evaluatie is dan ook gericht op het meten van de beleving van het effect van de doelen en middelen.  
 
Het gemeentelijk beleid wordt geanalyseerd en in een schema geplaatst met doelen en middelen. 
Van de middelen wordt aangegeven in welke mate de gemeente verwacht dat zij bijdragen aan het 
bereiken van het doel. Groen staat voor een positieve inwerking van een beleidsmiddel op het doel 
‘’instandhouding van gemeenschapshuizen’’, geel op een niet volledig positieve inwerking en rood op 
een negatieve inwerking. Nadat de mening van besturen is gevraagd, wordt dit schema nog eens 
ingevuld, om te bekijken of de verwachtingen van de gemeente realistisch zijn.  
 
Eerst wordt er in deze paragraaf ingegaan op de plaats van evaluatie in de (gemeentelijke) 
beleidscyclus. Er is gekeken of het beleid overeenkomsten vertoont of juist sterk afwijkt van beleid 
van omliggende gemeenten. Dit zou aanleiding kunnen zijn om vragen op te stellen over bepaalde 
onderwerpen. Bijvoorbeeld als er sprake is van instrumenten die op andere plaatsen niet 
voorkomen. 
 

3.3.1. Evaluatie in de cyclus van beleid 
Overheidsbeleid is in zes fasen op te delen, evaluatie is hier een van. Tabel 3 toont evaluatie als de 
vijfde fase. Over deze ‘cyclus van beleid’ en ‘evaluatie’ daarbinnen geeft hoogleraar A.F.A. Korsten 
aan; ‘’Tegenwoordig is beleidsevaluatie een regulier onderdeel geworden van de beleidscyclus.’’9. De 
inhoud van de fasen wordt als volgt beschreven: 
 
Tabel 3 - Fasen in de beleidscyclus en inhoud aan de hand van de Harmonisatienota uit 2013 

Fase in de beleidscyclus Inhoud fase in de gemeente Súdwest-Fryslân 

1. Agendavorming Vervaldatum beleid leidt tot discussie over nieuw beleid.  
Zie §1.1. voor een toelichting. 

2. Voorbereiding Voorlichting en enquête om wensen doelgroep in beeld te krijgen.  
Zie §3.2. voor een toelichting. 

3. Bepaling Beleidsdoelen en middelen vallen binnen de (financiële) kaders zoals 
de gemeenteraad deze heeft bepaald in januari 2013.  
Zie de Harmonisatienota voor een uitgebreid overzicht. 

4. Uitvoering Het nieuwe beleid bestaat sinds 2013 en (financiële) sturing is 
mogelijk op vastgestelde (hoofd-)doelen.  
Zie de Harmonisatienota voor een uitgebreid overzicht. 

5. Evaluatie  Evaluatie aan de hand van interviews. Beleidsinstrumenten en doelen 
geïnventariseerd als gespreksonderwerp. 

6. Terugkoppeling Terugkoppeling in de vorm van een ‘realitycheck’ om te zien of de 
gemeente zich herkent in interview- en onderzoeksresultaten. 

 

                                                           
9
 A.F.A. Korsten over beleidsevaluatie, zie verder zijn persoonlijke website; 

http://www.arnokorsten.nl/PDF/Onderzoek/ABC%20van%20beleidsevaluatie.pdf  

http://www.arnokorsten.nl/PDF/Onderzoek/ABC%20van%20beleidsevaluatie.pdf


‘Belied foar de wichtichste foarsjenning’ – Scriptie over beleid voor gemeenschapshuizen in Súdwest-Fryslân 

 

 
           18 

 
 
 

Figuur 4 - Wijkcentrum 'De Eekmolen'. 

Een centrum voor de gemeenschap van de Sneeker woonwijk ‘Sperkhem’.  

Dit centrum heeft ruimten voor activiteiten en bezit een vast partnerschap  
met zorgpartner 'Philadelphia’. 

3.3.2. Vergelijking met omliggende gemeenten 
De Friese gemeente Leeuwarderadeel (Beleidsplan Dorpshuizen, 2014) heeft dorpshuizenbeleid van 

enkele Friese gemeenten geïnventariseerd als inspiratie voor haar beleid. 7 gemeenten met inhoud 

van dorpshuizenbeleid worden genoemd. Deze vergelijking is overgenomen en te vinden in bijlage 2. 

De vergelijking is uitgebreid tot 10 gemeenten waaronder Súdwest-Fryslân.  

Het beleid op de terreinen ‘eigendom’, ‘exploitatiesubsidie’, ‘onderhoud-‘ en ‘uitbreiding- & 

verbouwsubsidie’ vertoont sterke overeenkomsten. Op de terreinen ‘aantal’ en ‘financiën’ wijkt de 

situatie in de gemeente Súdwest-Fryslân sterk af. Dit wordt verklaard door het oppervlak. Wat vooral 

opvalt, is het ontbreken van bonussen van tien procent voor ‘toegankelijkheid’ en ‘duurzaamheid’. 

3.3.3. LVKK over inhoud dorpshuizenbeleid 
De inhoud van de Harmonisatienota is getoetst aan criteria van de Landelijke Vereniging voor Kleine 
Kernen. De tabel met toetsingscriteria is terug te vinden als bijlage 4. Er worden drie punten niet 
waargenomen in de Harmonisatienota.  
 
Er wordt (1) geen organisatiestructuur geïnitieerd. ‘’Mochten beheerders van gemeenschapshuizen 
hier behoefte aan hebben dan zijn zijzelf aan zet’’ (T. Veltman, 2015). Ook wordt er geen (2) Model 
Gebruikersovereenkomst aangetroffen. De Harmonisatienota maakt wel melding van de wens om 
verouderde contracten te actualiseren aan de hand van hedendaagse wet- en regelgeving. Als laatste 
punt kan opgemerkt worden dat (3) de gemeente geen collectieve vrijwilligersverzekering noemt in 
de Harmonisatienota. Deze blijkt echter wel te bestaan en is afgesloten bij Raetsheren van Orden10. 
 

3.4. Samenvatting 
In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste begrippen verhelderd. Deze begrippen komen zowel voor in de 
hoofd- en deelvragen als de probleem- en doelstelling van het onderzoek. Ook houden deze termen 
verband met de methode om overheidsbeleid voor gemeenschapshuizen te evalueren.  
 
Gemeenschapshuizen blijken fysieke onderkomens te zijn waar bewoners van een dorp of wijk elkaar 
kunnen ontmoeten. Ook vinden verenigingen hier onderdak voor hun activiteiten. De evaluatie van 
het beleid voor gemeenschapshuizen vindt plaats door de doelen en middelen die ingezet worden te 
inventariseren. Er zijn 2 overzichtswerken en 4 onderzoeken gevonden over gemeenschapshuizen.  
 
De informatie uit het theoretisch kader kent vier functies. Nu bekend is wat de belangrijkste termen 
in dit onderzoek betekenen en wat er bekend is uit eerder onderzoek, kan gesteld worden dat 
gemeentelijk beleid bij kan dragen aan een streven om de omgeving leefbaar te houden. Er kan 
onderzoek gedaan worden naar de bijdrage van het beleid bij de instandhouding van de genoemde 
fysieke ontmoetingsplaatsen.  
 
Het onderzoeksinstrument ‘vragenlijst’ bestaat uit een serie vragen die gekoppeld is aan de 
gemeentelijke beleidsdoelen en -instrumenten. 
  

  

                                                           
10

 Gemeente Súdwest-Fryslân (Z.j.) ‘’Vrijwilligersverzekering’’. Geraadpleegd op 23 juni, van; 
http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/inwoners/onderwerpen-a-
z_44153/product/vrijwilligersverzekering_779.html  

http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/inwoners/onderwerpen-a-z_44153/product/vrijwilligersverzekering_779.html
http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/inwoners/onderwerpen-a-z_44153/product/vrijwilligersverzekering_779.html
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4. Kennis over gemeenschapshuizen 
De eerste deelvraag waarop dit hoofdstuk een antwoord geeft is: ‘Wat is er bekend over de herkomst 
van gemeenschapshuizen’?  
 
De toegepaste methode voor dataverzameling om een antwoord te geven op de eerste deelvraag is 
literatuurstudie. De belangrijkste bronnen zijn de in §3.3. reeds genoemde boeken ‘Een idee verovert de 
wereld’ en ’Hart van het Platteland’ 
 
Aan bod komen cruciale ontwikkelingen die aan de basis lagen aan de totstandkoming van de eerste 
gemeenschapshuizen. Er wordt gekeken naar de Franse Tijd en de invloed die dit heeft gehad op 
emancipatie in zowel steden als dorpen. De Industriële Revolutie laat sporen na die leiden tot 
verstedelijking en misstanden. Hier wordt op gereageerd met ‘gemeenschapshuizen’. Na 
voorbeelden van gemeenschapshuizen en aanleidingen wordt de koppeling met beleid aangegeven. 
 

4.1. Aanleiding stichting 
Na afloop van de Franse Tijd in 1814, blijkt dat waarden als ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’ niet 
meer weg te denken zijn. ‘’Er komt een emancipatieproces op gang. Eerst vooral in de steden, na 
1850 ook op het platteland.’’ (Kuyper, 1993).  
 
Met de komst van de Industriële Revolutie worden modernere productiemethoden geïntroduceerd. 
Er ‘’trekken veel dorpsbewoners naar de stad’’. (Kuyper, 1993). Niet alleen emancipatie, ook arbeid 
in de steden levert meer op dan op het platteland. ‘’De oorzaak van verplaatsingen van 
landbouwarbeiders naar steden is voor een deel gelegen in Amerika, daarvandaan komen grote 
hoeveelheden graan naar Europa’’. (J.F. Voerman, 2001). Deze spoedige verstedelijking geeft 
problemen. In reactie op deze ontwikkelingen wordt in Nederland in 1870 het ‘Comité ter bespreking 
van de Sociale Questie’ opgericht11. 
 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek zegt over deze misstanden het volgende in een publicatie ‘Tot 
opheffing van het volksleven’ uit 2014 over deze periode het volgende; 
 
‘’De sociale kwestie is hier de discussie over de sociale problemen die het gevolg waren van de 
industrialisatie. Dan gaat het over vrouwen- en kinderarbeid, lage lonen, lange werkdagen, slechte 
woon- en werkomstandigheden en massale werkloosheid.’’  
 
In Engeland spelen dezelfde problemen in die tijd. Arnold Toynbee (1852 – 1883) reageert hierop. Hij 
biedt studenten een kans om zich te richten op ontspanning en ontwikkelingsactiviteiten voor het 
‘gewone volk’. Dominee Samuel Barnett richt na de vroege dood van Toynbee in 1884 de eerste 
Toynbee-Hall op (Bok & Vellinga, 2003). In Nederland volgen Amsterdam en Leiden spoedig. Hélène 
Mercier, die contact onderhield met Samuel Barnett, stichtte in 1892 in Amsterdam een volkshuis 
naar Engels model (Sorée en Snepvangers, 1992).  
 
Het accent lag voor Mercier namelijk op sociaal-culturele ontwikkeling. In de statuten (Stadsarchief 
Amsterdam, 1892) onder artikel 3 nemen Mercier en medeoprichters de volgende zinsnede op;  

 
‘’De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen der volksontwikkeling door leerzame en gezellige 
samenkomsten zoveel mogelijk van personen van beiderlei kunne’’. 

                                                           
11

 Koninklijke Nederlandse Academie voor wetenschappen (Z.j.).  
Achtergrondinformatie Comité ter bespreking van de Sociale Questie. Geraadpleegd op 27 mei 2015, van 
http://resources.huygens.knaw.nl/socialezekerheid/instellingen_en_personen/show/Comitesocialekwestie 

http://resources.huygens.knaw.nl/socialezekerheid/instellingen_en_personen/show/Comitesocialekwestie
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4.1.1. Dorpen krijgen gemeenschapshuizen in navolging van steden 
In 1915 ziet het eerste dorpshuis op het platteland het levenslicht. Het Groningse Paterswolde heeft 
de eer dat zij het eerste dorpshuis van Nederland rijk is, deze is gesticht door Gesina Boerma. De 
directe aanleiding is een in 1915 gehouden enquête van de Volksbond die stelt dat armoede en 
alcoholisme welig tieren. De situatie in Paterswolde viel op. ‘’Van een gemiddeld weekloon van fl. 
2,50 ging circa een derde op aan drank’’ (Veld, ter, 1954).  
 
Het dorpshuis in Paterswolde dat een dorpse variant op de stedelijke volkshuizen is, zal zelf model 
gaan staan voor andere dorpshuizen. ‘’Statuten, reglementen en werkvormen dienen als voorbeeld.’’ 
In Friesland bijvoorbeeld, waar in 1929 in Jubbega een buurthuis wordt gesticht. Hier is de 
‘’opbouwcommissie ‘Oost-Schoterland12’ de drijvende kracht en de slechte sociaaleconomische 
omstandigheden de aanleiding.’’ (Bok & Vellinga, 2003). Bakkeveen (Opsterland) begint met een 
soortgelijke aanloop. De werkloosheid lag hoog, de armoede was hevig en het was Jarig van der 
Wielen die zich deze situatie aantrok. Hij stond aan de basis van volkshogeschool en buurthuis 
‘’Allardsoog’’ (Van der Wielenlezing, 2015). 
 
De reden van ontstaan van de meeste dorpshuizen is niet zozeer misstanden op sociaaleconomisch 
vlak. In 1921 wordt het eerste Friese dorpshuis gesticht in Sint Annaparochie, hier is de nood minder 
hoog maar men wil wel iets aan ‘verheffing’ doen. Hier zocht men een onderkomen voor activiteiten. 
Dit dorpshuis is verdwenen. Het dorpshuis van Arum draagt nu de titel ‘oudste Friese dorpshuis’ 
(Historisch Informatiepunt Heerenveen, 2012). 
 

4.2. Rol gemeenschapshuis 
Voor Sint-Annaparochie telde het onderkomen voor het verenigingsleven. In de 21e eeuw is hier niet 
veel aan gewijzigd. (H. Bok & T. Vellinga, 2003). Een gemeenschapshuis toen en nu kan van belang 
zijn voor de gemeenschap en het individu. Het kan een rol spelen voor activiteiten en deelnemers. 
Dit gebeurt ook los van een specifieke activiteit, er wordt dan gesproken van ‘vrije inloop’. Wat voor 
het daadwerkelijk bezoeken van een gemeenschapshuis ook een rol speelt is de aansluiting bij 
iemands levensstijl of interesse. In het werk van Bok en Vellinga wordt een lijst met rollen en functies 
weergegeven. Het gaat te ver om hier op alle functies in te gaan. 
 
Uit onderzoek over dorpshuizen (F. Thissen, J. Droogleever Fortuijn, 2012) blijkt dat verenigingen 
voor behartiging van dorpsbelangen en aan het dorp gerelateerde zaken doorgaans kiezen voor het 
dorpshuis als locatie. Een andere uitkomst van dit onderzoek is het feit dat een dorp met een fysiek 
onderkomen hier een grotere rol aan toedichten dan dorpen waar zo’n voorziening ontbreekt.  
 
Activiteit en beheer van een gemeenschapshuis staat of valt met actieve en betrokken bewoners. 
‘’De rol van vrijwilligers is groot […] en is van cruciaal belang’’. (Koops, 2010). 
 

4.2.1. Verbinding met gemeentelijk beleid 
Het voeren van gemeentelijk beleid voor gemeenschapshuizen of het hebben van een ‘’beleidsstuk is 
niet verplicht’’ (T. Veltman, 2015). Dit kan een reden zijn waarom beleid voor gemeenschapshuizen 
niet overal gevonden is. ‘’Ad-hoc beleid voor 56 gemeenschapshuizen is niet te overzien.’’ (Ib Idem).  
 
Een verbinding tussen de gemeenschapshuizen en gemeentelijk beleid heeft hier te maken met het 
kunnen overzien. Zicht krijgen op de doelgroep wordt met het beleidsmiddel communicatie. Er zijn 
jaarvergaderingen en er is een contactambtenaar aangesteld. De functie onderdak verlenen aan het 
verenigingsleven wordt genoemd in de Harmonisatienota. 

                                                           
12

 Schoterland is per 1934 onderdeel van de gemeente Heerenveen. Geschiedenis Heerenveen. Geraadpleegd 
op 1 juni 2015, van https://www.heerenveen.nl/gemeente-wonen-en-leven/geschiedenis-heerenveen.html  

https://www.heerenveen.nl/gemeente-wonen-en-leven/geschiedenis-heerenveen.html
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Figuur 5 – MFC ‘’It Harspit’’. De dorpen 
 Oppenhuizen - Uitwellingerga  
maken gebruik van dit ‘MFC’. 

4.3. Samenvatting 
Het doel van dit hoofdstuk is inzicht geven in de herkomst en aanleiding van gemeenschapshuizen. 
Oorspronkelijk werd met verschillende types gemeenschapshuizen gereageerd op sociale misstanden 
maar ook een andere functie kwam in beeld. Die andere functie is een sociaal-culturele functie. 
Mensen kunnen in een gemeenschapshuis samenkomen voor ontmoeting en deelname aan 
verenigingsactiviteiten. 
 
Onderzoek in Littenseradiel toonde aan dat er waarde toegekend wordt aan dorpshuizen. Het beheer 
en activiteit valt of staat met actieve inzet bewoners. Het voeren van beleid voor een groot aantal 
gemeenschapshuizen is wenselijker dan ad-hoc-beleid. 
 
Het antwoord op de deelvraag kort samengevat luidt: Het idee van een gemeenschapshuis stamt uit 
het Engeland van eind achttiende eeuw. De aanleiding is eerst vooral een reactie op sociale 
misstanden en later meer en meer het bieden van een onderkomen aan verenigingsleven.  
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5. Beleid voor gemeenschapshuizen 
Dit hoofdstuk geeft een antwoord op de tweede deelvraag: ‘‘Welk beleid voeren overheden op het 
gebied van gemeenschapshuizen’’? Voor het beantwoorden van deze deelvraag, is het van belang om 
het beleid voor gemeenschapshuizen te onderzoeken in de kern te presenteren. 

 
De beantwoording gebeurt aan de hand van literatuuronderzoek. In de eerste plaats is er gekeken naar 
de Harmonisatienota. Ook komt het provinciaal beleid in beeld, de Provinsje Fryslân voert namelijk actief 
beleid op het gebied van gemeenschapshuizen Dat laatste is gebeurd om twee redenen. Onderzoek in 
buurgemeente Littenseradiel ging actief in op provinciaal beleid en uitte stevige kritiek. 
 
Het conceptueel model wijst op enerzijds beleidsdoelen en beleidsinstrumenten, die komen aan bod in 
dit hoofdstuk. De mening van besturen van gemeenschapshuizen over dit beleid komt in het hierna 
volgende hoofdstuk aan bod. 

5.1. Gemeentelijke beleidsdoelen en middelen 
In de Harmonisatienota gaat de gemeente in op het streven om beleid te voeren. De gemeente wil 
‘’fysieke ruimten waar de gemeenschap elkaar kan ontmoeten en activiteiten kan ontplooien’’ 
faciliteren of ondersteunen. Dit streven is gekoppeld aan een doel van beleid namelijk; ‘’de 
gemeente wenst instandhouding van fysieke ontmoetingsplaatsen die laagdrempelig zijn’’. De 
gemeente zet een beleidsinstrument in om dit beleidsdoel te realiseren namelijk subsidie.  
 
De gemeente wil de instandhouding van gemeenschapshuizen bereiken door subsidieverstrekking op 
onder andere groot onderhoud. Als subdoelen noemt de gemeente dat de gemeenschapshuizen 
voldoende toegankelijk moeten zijn voor de gemeenschap en ze kent waarde toe aan duurzaamheid. 
Er wordt specifiek gelet op ‘verduurzaming’ en ‘toegankelijkheid’ van gemeenschapshuizen. Dit 
moedigt de gemeente aan door een bonus van 10 procent te verstrekken bovenop de subsidie. 
 
Gemeenschapshuizen in eigendom van de gemeente zijn uitgesloten van deze subsidieregeling. Voor 
de subsidieregeling groot onderhoud is in het beleid jaarlijks €173.500 beschikbaar. Besturen kunnen 
eens per vijf jaar een beroep doen op de regeling of verder sparen. Er is een onderverdeling gemaakt 
in bedragen per categorie. Er wordt onderscheid gemaakt in oppervlakte. De regeling ligt 10 jaar vast 
en het bedrag is inclusief eventuele aanpassingen die panden duurzamer of toegankelijker maken. 
 
De regels rondom communicatie die worden genoemd, houden in dat de gemeente ieder jaar alle 
besturen uitnodigt voor een overlegmoment. Deze initieert de gemeente en worden verspreid over 
drie avonden. Voor ondersteuning van besturen is een contactambtenaar aangesteld. 
 
Tabel 4 - Indicatie maximale subsidiebedragen (per categorie, per gebouw) 

Categorie Maximale bijdrage Maximumbedrag Totaalbedrag  

Grote gemeenschapshuizen (13) 60 % € 85.000,- € 1.105.000,- 

Middelgrote gemeenschapshuizen (9) 60% € 30.000,- € 270.000,- 

Kleine gemeenschapshuizen (24) 60% € 15.000,- € 360.000,- 

Totaal budget 2013-2022   € 1.735.000,- 
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5.1.1. Beleidsomgeving 
Gemeentelijk welzijnsbeleid is abstracter qua bewoording dan het beleid voor gemeenschapshuizen. 
Het welzijnsbeleid is bekeken omdat het als ‘kapstok’ dient voor ander beleid (T. Veltman, 2015). Het 
welzijnsbeleid ‘’Wmo- en welzijnsbeleid 2013-2016’’ (Súdwest-Fryslân, 2012) noemt in paragraaf 3.5 
‘gemeenschapshuizen’. Ze vallen onder ‘prestatieveld 1’ in de landelijke wet Wmo. De gemeente ziet 
aanleiding om beleid op te stellen voor gemeenschapshuizen, om de leefbaarheid te bevorderen. 
 
De ‘Nadere regels voor subsidieverlening’ geven aan dat er activiteiten plaatsvinden die in 
aanmerking kunnen komen voor subsidie. De activiteiten die daadwerkelijk plaatsvinden vallen 
buiten de reikwijdte van dit onderzoek. Men kan hierbij denken aan ‘’organen van vrijwillige aard die 
zich richten op seniorenbelangen en –sport’’. 
 
Alle gemeenten moeten sinds 1 januari 2014 een verordening over para commerciële instellingen 
hebben (VNG, 2013). Het oorspronkelijke doel van deze verordening is het voorkomen van oneerlijke 
mededinging. De verplichting tot het opstellen van deze verordening komt voort uit de gewijzigde 
Drank- en Horecawet. Voorbeelden van para commerciële instelling zijn instellingen als sportclubs, 
dorpshuizen, kerkgenootschappen en scholen die in eigen beheer een horecafaciliteit exploiteren. 
 

5.2. Provinciale beleidsdoelen en middelen 
De provincie voert al decennialang beleid op de gebieden leefbaarheid op het platteland, maar zet 
geen dorpshuizen neer. Over de begintijd van provinciaal beleid voor dorpshuizen zegt socioloog 
Laansma in 1971 het volgende; 
 
‘’In Friesland is sprake van een sterk ontwikkeld particulier initiatief. […] planning vooral een zaak zijn 
van zelfwerkzaamheid van de gehele bevolking. Friesland week in bepaalde opzichten af van andere 
provincies en heeft al sinds 1956 een eigen aanvullende regeling voor dorpshuizen’’ (K. Laansma, 
1971).  
 
De huidige provinciale nota ‘’Beleidsnota Platteland 2014-2017’’ (Provinsje Fryslân, 2012) geeft aan 
financieel bij te willen dragen aan leefbaarheidsinitiatieven. Het dorpshuis wordt als basisvoorziening 
aangeduid sinds 1989 (H. Bok, 2003). Het beleid zet zij als volgt om in doelen; ‘’Elk dorp heeft een 
bereikbaar dorpshuis, dat energieneutraal is en ook in 2020 op de juiste plaats staat’’.  
 
In de ‘’Subsidieregeling Platteland’’ (Provinsje Fryslân, 2012) staat dat organisatiekracht van burgers 
het uitgangspunt is en een dorpshuis vooral initiatief van een lokale gemeenschap is. De subsidies 
worden alleen verstrekt aan initiatieven in dorpen tot aan de 5.000 inwoners.  
 
In eerder onderzoek (Droogleever Fortuijn en Thissen, 2012) is aangetoond dat evaluatie ontbreekt. 
De middelen die de provincie verstrekt voor bouw en verbouw staan in art. 2.1.1. en 2.1.2. Qua 
hoogte komt ze nooit uit boven de verstrekte subsidie van gemeenten (art. 2.1.10 en 2.1.12). Het 
gevaar komt er op neer dat provinciaal beleid alleen stuurt op bouw. De exploitatie voor een te groot 
gemeenschapshuis zou niet meegenomen worden als risico. De precieze subsidiebedragen staan 
weergegeven in tabel 5: 
 
Tabel 5 - Maximale bijdrage Provinsje Fryslân aan bouw en verbouw dorpshuizen. 

Inwoners: Bedrag: Maximale hoogte: 

0 – 1500 inwoners Maximaal 50.000 euro 25 procent van subsidiabele kosten tot € 50.000 

1501 – 3000 inwoners Maximaal 75.000 euro 25 procent van subsidiabele kosten tot € 50.000 

3001 – 5000 inwoners Maximaal 150.000 euro 25 procent van subsidiabele kosten tot € 50.000 
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5.3. Gemeenschapshuizen en eigendomsverhouding 
In 2011 is het aantal gemeenschapshuizen in de vijf voormalige gemeenten geïnventariseerd. Dit 
waren er toen 53. Deze zijn verder onderverdeeld in 3 categorieën naar oppervlakte. De omschrijving 
van de drie categorieën en de bijbehorende eigendomsverhouding is als volgt; 
 
Er zijn 25 dorpshuizen, deze worden omschreven als ‘’klein, lokaal gericht en zonder gymzaal’’. Bij 
alle 25 ligt het eigendom bij lokale stichtingen. Voorts zijn er 17 middelgrote dorpshuizen en 
wijkgebouwen. Omschreven als ‘’uitgerust met gymzaal en multifunctionele centra met minimaal 
een ruimte waar iedereen welkom is en die de functie van een dorpshuis of wijkgebouw vervult’’. 3 
zijn gemeentelijk eigendom13. Als laatste worden de 14 grote gemeenschapshuizen genoemd, 
hiervan zijn er 6 in handen van een stichting, 6 in juridisch eigendom van de gemeente en 2 volledig 
in gemeentelijk eigendom14. De verdeling is in beeld gebracht in figuur 6. 
 
De grootste groep gemeenschapshuizen, circa driekwart is niet in handen van de gemeente. 
 
Het verschil in aantal gemeenschapshuizen tussen 2011 en 2015 wordt verklaard door de herindeling 
van Boornsterhem en toevoeging van een dorpshuis in Hindeloopen. ‘De Trijesprong’ te Rauwerd en 
‘De Foeke’ te Hindeloopen zijn sinds 2014 opgenomen onder de middelgrote gemeenschapshuizen.  
 
‘De Tuolle’ te Terzool en ‘De Trilker’ te Poppingawier zijn opgenomen onder klein. ‘De Gekroonde 
Roskam’ te Witmarsum (Wytmarsum) is komen te vervallen. Dit plan is niet gerealiseerd. 
 

 
Figuur 6 - Eigendomssituatie gemeenschapshuizen gemeente Súdwest-Fryslân (stand 31-03-2015) 

 
 ‘’Grote gemeenschapshuizen hebben vaak meerdere functies en minimaal een sportvoorziening. 
Ook hebben zij meestal een regionale functie. De middelgrote huizen kennen vaak meerdere 
functies, gericht op het eigen dorp of wijk. Er is vaak een gymzaal aanwezig, waar de basisschool 
gebruik van maakt. De categorie klein betreft dorpshuizen met een of twee ruimten, gericht op het 
eigen dorp’’. (T. Veltman, 2015, Harmonisatienota 2013). 

                                                           
13

 Het eigendom bestaat uit Ons Gebouw te Bolsward, Ut Wykje en De Watertoren te Sneek. 
14

 Het eigendom bestaat uit Wijkgebouw De Spil te Sneek en MFC De Útherne te IJlst. MFC De Útherne wordt 
geprivatiseerd per 1 januari 2016 
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5.4. Beleidsanalyse in matrix en model 
In tabel 6 zijn beleidsdoelen en –instrumenten uit de Harmonisatienota weergegeven. Deze zijn 
aangevuld met de totstandkoming of harmonisatie uit 2013. Ook zijn vindplaatsen van beleid 
aangegeven Het achtste punt in de analysematrix noemt de Verordening Paracommercie. Van die 
laatste wordt verwacht dat zij negatief inwerkt op het beleidsdoel ‘instandhouding’. 
 
Tabel 6 - Analysematrix beleidsdoelen, herkomst en beleidsinstrumentarium 

Beleidsdoelen en middelen Literatuur Toelichting doelen en middelen 

Harmonisatie van beleid 
(=totstandkoming beleid) 

Harmonisatienota, 
Wet ARHI 

Nota opgesteld wegens het vervallen van oud 
beleid. twee jaar na het ontstaan. 

Instandhouding fysieke 
ontmoetingsplaatsen.  
(=voortbestaan) 

Harmonisatienota, 
Subsidieregels, 
Welzijnsnota. 

Aanwijzen drietal doelen waarop de 
gemeente bijdraagt.  

Bijdrage in kosten 
groot onderhoud 

Harmonisatienota, 
Subsidieregels. 

Subsidie groot onderhoud met als doel 
instandhouding. Maximaal 60% kosten. 

Aandacht voor 
duurzaamheid 

Harmonisatienota, 
Subsidieregels. 

Bonus voor verbeteringen in het kader van 
duurzaamheid á maximaal 10 procent. 

Aandacht voor 
toegankelijkheid 

Harmonisatienota, 
Subsidieregels. 

Bonus voor verbeteringen in het kader van 
toegankelijkheid á 10 procent 

Ondersteuning 
zelfwerkzaamheid 

Harmonisatienota, 
Subsidieregels. 

Urenvergoeding vrijwilligerswerk á 20 euro 
bij uitvoering onderhoudswerkzaamheden. 

Communicatie tussen 
gemeente en besturen 

Harmonisatienota, 
Welzijnsnota. 

Instellen contactambtenaar, 
Jaarlijks 3 contactmomenten met besturen. 

Eerlijke mededinging 
commerciële en para- 
commerciële instellingen  

Verordening 
paracommercie. 

Beperken van schenktijden tot 01:00 en 
beperken feesten van persoonlijke aard tot 
16 keer per jaar.  

 
De geanalyseerde beleidsdoelen en –instrumenten kunnen gewaardeerd worden en op een andere 
manier worden gepresenteerd. In het groen staan beleidsmiddelen met een verwachte positieve 
uitwerking op de instandhouding. Dit hoofddoel is okerkleurig weergegeven. Oker omdat verwacht 
wordt dat regels rondom paracommercie een negatieve invloed hebben op het de instandhouding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Instandhouding van 
gemeenschapshuizen 

Harmonisatienota als 
legitieme basis. 

Subsidie 
werkzaamheden 
duurzaamheid 

Subsidie 
werkzaamheden 
toegankelijkheid 

Regels eerlijke 
mededinging  

Subsidie 
vrijwilligerswerk 

zelfwerkzaamheid 

Subsidie 
werkzaamheden 
groot onderhoud 

Regels rondom 
communicatie & 

overleg 

Figuur 7 - Waardering gemeentelijk beleid 
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Figuur 8 - 'Doarpshûs Oan it Foar' te Hommerts.  
Deze gemeenschapshuis biedt plaats aan het verenigingsleven  

van het tweelingdorp Hommerts-Jutrijp. 

5.5. Samenvatting 
Het beleid voor gemeenschapshuizen is beschreven aan de hand van beleidsdoelen en middelen. De 
Harmonisatienota en regels rondom paracommercie dienden als basis. Deze stukken benoemen 1 
doel en meerdere middelen om dit beleidsdoel te kunnen behalen. Vervolgens zijn alle middelen van 
een waardering voorzien. Dit is een verwachting over de positieve dan wel negatieve inwerking op 
het beleidsdoel.  
 
Súdwest-Fryslân en de Provinsje Fryslân. De conclusies die naar voren komen uit dit hoofdstuk zijn; 
 

- De gemeente stelt zo’n 1.7 miljoen euro beschikbaar over een periode van 10 jaar tijd. 
- De gemeente wenst fysieke gemeenschapshuizen te ondersteunen door middel van subsidie. 
- De gemeente koppelt subsidie voor groot onderhoud aan toegankelijkheid, duurzaamheid en 

vrijwillige inzet van de bevolking. Ook zijn regels opgesteld over communicatie. 
- Naast de gemeente hecht de provincie ook waarde aan bepaalde uitgangspunten en 

doelstellingen. Zij steunt initiatieven als dorpshuizen in dorpen tot aan 5.000 inwoners. 
- De eigendomssituatie zegt dat het overgrote deel aan gemeenschapshuizen in handen is bij 

stichtingen en niet bij de gemeente. 
 
Het antwoord op de deelvraag welk beleid de gemeente voert op het thema gemeenschapshuizen is 
faciliterend beleid. Het doel luidt instandhouding en de middelen zijn subsidie voor groot onderhoud, 
zelfwerkzaamheid, duurzaamheid en toegankelijkheid. Zicht op de doelgroep bereikt zij zo is te 
verwachten met de afspraken of regels rondom de communicatie met de doelgroep. 
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6. Mening besturen gemeenschapshuizen 
In dit hoofdstuk komt de derde deelvraag aan bod: ‘Wat is de mening van besturen over het 
gemeentelijk beleid’? Voor het beantwoorden van deze deelvraag is het interessant om te kijken wat 
de mening van besturen is over het gevoerde beleid. Zijn de middelen goed gekozen en werken zij 
mee aan het hoofddoel instandhouding? Er zijn interviews gehouden om achter de mening te komen. 
De interviewresultaten worden weergegeven aan de hand van de beleidsdoelen en -instrumenten. 
 

6.1. Besturen gemeenschapshuizen over het beleid 
In acht paragrafen komt de mening van besturen van gemeenschapshuizen over het beleid in beeld. 
Waar dit passend is, is een inleiding op het onderwerp gegeven. Letterlijke citaten zijn overgenomen 
met een respondentnummer. Hiervoor is gekozen vanwege de vertrouwelijkheid. 
 

6.1.1. Harmonisatie 
In de periode voor januari 2013 is het beleid geharmoniseerd. De wensen van besturen zijn 
geïnventariseerd. Er waren op dat moment 53 besturen. Besturen denken wisselend over die 
overgang van gemeente. Vooral financieel was het beleid uiteenlopend. Het beleid van de vijf 
voorlopergemeenten zelf is geen onderdeel van dit onderzoek. Wel kan gezegd worden dat 
respondenten uit Wymbritseradiel en Wûnseradiel weinig verschil opgemerkt hebben. 
 
Respondenten 6 en 7 zeggen hier beiden het volgende over: het systeem met ‘’reserveringen voor 
groot onderhoud en indeling in categorieën lijkt op de situatie zoals die nu is’’. Dit klopt voor de 
dorpshuizen die voortkomen uit Wymbritseradiel. Bij het beleid van Wymbritseradiel worden ook 
kanttekeningen geplaatst. Dit beleid wordt als ad-hoc bestempeld werd (respondent 3, middelgroot).  
 
In Nijefurd was de situatie heel anders. ‘’Er was 130.000 euro voor 6 gemeenschapshuizen en nu 
180.000 voor 56 dorpshuizen’’ (respondent 1, groot), een fors verschil. Zeker wanneer meegenomen 
wordt dat ‘’niet ieder gemeenschapshuis gebruik kon maken van gelden in Nijefurd’’ (respondent 4, 
midden). Het werd gauw duidelijk in interviews uit welke voorlopergemeente de respondent kwam.  
 
Ook respondenten uit de voormalige Gemeente Sneek geven aan dat de omslag groot was. Toch 
wordt de teruggang in financiële middelen door de respondenten niet alleen toegerekend aan de 
herindeling. Het feit dat Súdwest-Fryslân naast ‘’de herindeling ook met tekortschietende middelen 
en crisis te maken heeft’’ wordt aangevoerd (respondent 3 middelgroot, 7 klein).  
 
Respondenten 1, 3, 6 en 7 melden alle vier dat ze ‘’met het huidige beleid kunnen leven’’. Dat crisis 
eerder als reden wordt gezien van teruglopende financiën wordt ondersteund door een uitspraak 
over een eerdere grote crisis in de jaren ’80. ‘’decennialang verstrekking van subsidies en inzet van 
opbouwwerkers bleek niet haalbaar voor de langere termijn’’ (respondent 3, middelgroot).  
 
Uit deze resultaten blijkt dat besturen van gemeenschapshuizen al vaker met verandering en crisis te 
maken hebben gehad. Het maakt daar bovenop ook uit, welke uitgangspositie het bestuur had. Hoe 
groot de teruggang was in financiële middelen bijvoorbeeld. Tijdens interviews is niet ondervonden 
dat een bepaald bestuur niet zou kunnen leven met het beleid.  
 
Harmonisatie als legitieme basis benoemt de doelen en middelen van beleid. Gesteld kan worden dat 
de Harmonisatie een neutrale uitwerking heeft op het hoofddoel ‘instandhouding van 
gemeenschapshuizen’. ‘’Was de nota in een tijd geschreven dat er geen financiële crisis zou hebben 
gespeeld dan was dat vermoedelijk merkbaar geweest in het nieuwe beleid’’ (T. Veltman, 2015).  
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6.1.2. Voortbestaan 
Voortbestaan en instandhouding zijn hier niet synoniem. Met voortbestaan wordt de mening van 
bestuurders bedoeld en met instandhouding de doelstelling van het beleid. Over voortbestaan wordt 
gezegd dat dit de bedoeling is. ‘’Het rondkrijgen van de exploitatie komt voornamelijk uit het 
verwerven van voldoende inkomen vanuit de groep vaste gebruikers’’ (respondent 1, 3, 6, 7, 9 en 
10). Maar het vinden van vrijwilligers steeds lastiger; ‘’mensen kun je nog wel bereid vinden voor een 
activiteit met eindtijd, maar niet voor een vast dagdeel’’ (respondent 3, 4, 7, 8 & 10).  
 
Het exploiteren van een gemeenschapshuis is een zaak van een dorp of wijk. Gemeenschapshuizen 
en besturen draaien veelal op vrijwilligers. Over voortbestaan en instandhouding wordt gezegd dat; 
‘‘grotere gemeenschapshuizen meer mogelijkheden hebben. Hier is vaker sprake van meer 
verenigingen’’ (respondent 3, middelgroot). Als gevaar voor het voortbestaan wordt vaak genoemd 
dat ‘’je niet teveel moet leunen op één enkele grote huurder’’. Wanneer deze ‘’grote huurder’ 
wegvalt dan brengt dit de gehele gemeenschapshuis in gevaar’’ (respondent 2 groot, 3 middelgroot, 
8 en 9 groot). In Woudsend wordt dit bijvoorbeeld pijnlijk zichtbaar, er is sprake van recent vertrek 
van een grote huurder.  
 
Als last wordt het vinden van nieuwe gebruikers genoemd. Een respondent licht dit toe en zegt 
hierover dat ‘’het kleed niet van tafel komt zomers, het is in de zomermaanden niet aantrekkelijk om 
open te zijn. Het warme weer houdt mensen in en rondom het eigen huis’’. Dit is een probleem dat 
dorpshuizen eigen is, zomersluiting is eenmaal niet aangetroffen. Het dorpshuis van It Heidenskip 
faciliteert het fierljeppen als activiteit. Zomeropenstelling wordt niet door iedereen als onmogelijk 
gezien (respondent 2 groot, 4 midden en 7 klein).  
 
Over voortbestaan in het algemeen wordt ook gesteld dat het vooral een zaak is van de 
gemeenschap en niet van de gemeente. Een respondent stelt het scherp, hij stelt ‘’willen wij een 
gemeenschapshuis houden dan zullen we het zelf moeten doen’’ en een andere respondent 
benadrukt dit door te zeggen ‘’een dorpshuis is exploitabel als het dorp zich ervoor wil inzetten, dan 
heeft het bestaansrecht, slechte cijfers geven aan dat er niet voldoende draagkracht is’’. 
(Respondenten 3 en 4, midden). 
 
Bij een aantal interviews (respondent 1, 3, 4 en 9) is duidelijk een verschuiving waarneembaar van 
puur sociaal-cultureel activiteitenaanbod naar inzet op meer commerciële activiteiten, zoals verhuur 
van zalen. Over instandhouding wordt gezegd dat het doel nog altijd is om; ‘’ten dienste zijn van de 
gemeenschap (respondent 4, middelgroot). Ook ‘’is het de wens om ook niet-rendabele activiteiten 
te behouden’’ (respondent 1 groot). 
 
Nagenoeg alle respondenten geven aan dat je 50% van de gemeenschap ziet en de andere 50% niet. 
Het blijkt moeilijk om achter de wensen van nieuwkomers te komen of vraag gestuurd te werken. ‘’Je 
komt de wensen niet te weten, enquête is uitgezet maar weinig reactie’’ (respondent 5, 
middelgroot). Voortbestaan wordt bemoeilijkt door een aantal factoren, zoals het niet kunnen 
vinden van vrijwilligers. Ook qua bezoekers ziet men een bepaald deel van de wijk of het dorp nooit. 
Het voortbestaan kan ook bedreigd worden door wegvallen van een grote huurder.  
 

6.1.3. Subsidie voor groot onderhoud  
Subsidie voor groot onderhoudswerkzaamheden worden gewaardeerd. Wel hoopt men met een 
meerjarig onderhoudsplan goed in te kunnen schatten of men na groot onderhoud weer ‘’minimaal 
jaren vooruit kan’’ (respondent 6,7 klein en 9 groot). Wel wordt de suggestie gedaan om; ‘’rekening 
te houden met noodzakelijke ingrepen zoals een lek dak’’, ook ‘’wanneer de subsidie al volledig is 
benut’’ (respondent 2 groot, 4 middelgroot).  
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Eén bestuur maakt zich veel zorgen over groot onderhoud; ‘’als wij quitte draaien, is er geen 
mogelijkheid om te reserveren voor groot onderhoud’’ (respondent 10, groot). De Harmonisatienota 
benoemt een eigen inbreng van 40 procent. In de vorige paragraaf en in het theoretisch kader is al 
benoemd dat een dorpshuis een resultaat, maar geen voorwaarde voor leefbaarheid is.  
 
In de categorieën middelgroot en groot gaat het opvallend vaak over de ‘’MOP’’. Een MOP is een 
meerjarig onderhoudsplan, deze faciliteert de gemeente maar is niet altijd aanwezig. Op plekken 
waar deze aanwezig is, is de MOP van meerwaarde gebleken. Wijkgebouw De Eekmolen zegt hier 
over dat ze; ‘’erg tevreden zijn over de inzichten die de MOP gaf’’. 
 
Subsidie voor groot onderhoud worden als wenselijk gezien en als positief ervaren. Instandhouding 
zou vooral gegarandeerd worden als men na groot onderhoud weer jaren vooruit kan. Wat 
instandhouding wel kan beïnvloeden, is de staat van de exploitatie. Voor groot onderhoud moet 
gereserveerd worden maar dit moet wel mogelijk zijn. Subsidies voor groot onderhoud steunen de 
instandhouding maar dit is aan voorwaarden gebonden. Een van die voorwaarden is het kunnen 
inschatten van het groot onderhoud en het kunnen reserveren van financiële middelen. 
 

6.1.4. Subsidie voor zelfwerkzaamheid  
Het is mogelijk om vrijwilligerswerk bij groot onderhoud op geld te kunnen zetten. Als nadeel wordt 
genoemd dat het voor hele kleine kernen lastig is om voldoende vrijwilligers te vinden. Bijvoorbeeld 
kernen onder de 100 inwoners. ‘’Dorpen met 100 inwoners en minder die zelfwerkzaamheid niet 
kunnen invullen met 2-3 timmerlieden’’. Toch geven meerdere respondenten dat het ‘’inbrengen van 
40 procent eigen werk niet slecht gekozen is’’ (respondenten 1, 3, 4 en 6). Oorspronkelijk was de 
verwachting dat zelfwerkzaamheid juist in grote kernen moeilijk in te vullen zou zijn. Dit is 
‘’gecompenseerd met hogere bijdragen voor grote gemeenschapshuizen’’ (T. Veltman, 2015). 
 
Subsidies voor zelfwerkzaamheid worden vooral als wenselijk gezien. Wel blijkt dit voor zeer kleine 
kernen lastig om rond te krijgen omdat daar niet altijd sprake is van veel vrijwilligers met 
bouwkundige kennis. Aan de andere kant betreft dit ook de kleinste dorpshuizen. Oorspronkelijk was 
de gedachte achter de verdeling van subsidies dat grotere gemeenschapshuizen meer nodig hadden. 
Deze gebouwen zouden zich bouwkundig minder lenen voor vrijwilligersinzet.  
 

6.1.5. Subsidie voor duurzaamheid  
Het is mogelijk om 10 procent subsidie te krijgen als er sprake is van aantoonbare verduurzaaming. 
Toch zijn nagenoeg alle respondenten kritisch. Verduurzaming door middel van zonnecollectoren 
wordt veelal genoemd. De doelgroep vindt dit over de gehele linie een typische zaak voor de 
overheid om met een collectief aanbod te komen. ‘’Laat niet iedereen zelf prutsen, maar koppel en 
begeleid’’ (respondent 9, groot). 
 
Respondent 1 meldt bijvoorbeeld dat; ‘het drukken van de vaste laten met circa 10.000 euro per jaar 
wenselijk is, dit vraagt echter om een investering van 100.000 euro’’. Deze hoeveelheid wordt 
nergens teruggevonden in jaarverslagen. Dit middel lijkt nu geen goede uitwerking te hebben op het 
doel van het beleid. Wat ook niet meehelpt, is dat geleverde energie ‘’gewaardeerd wordt op 6 cent 
in plaats van 23 cent, wanneer die wordt opgewekt door een stichting’’ (respondent 7, klein).  
 
Duurzaamheid als thema leeft maar er is moeite met de financiering. Er kan meer uitgehaald worden 
en het kan de exploitatie vergemakkelijken. Verduurzaming kan dichterbij gebracht worden door 
bijvoorbeeld voorfinanciering, zoals al gebeurd bij sportclubs. De doelgroep is niet ontevreden over 
duurzaamheid, wel over het huidige beleidsinstrument subsidie. 
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6.1.6. Subsidie voor toegankelijkheid  
Door gemeenschapshuizen te bezoeken en te letten op fysieke drempelloosheid, ringleidingen en 
invalidetoiletten is gekeken naar toegankelijkheid. De gemeente stuurt hier door middel van een 
subsidie op. Drempelloosheid is nagenoeg overal aangetroffen. Toegankelijkheid als beleidsdoel lijkt 
zeker bij (ver)nieuwbouw, maar ook bij het overgrote deel van huidige gemeenschapshuizen op orde 
te zijn. Eenmaal is geen invalidetoilet aanwezig, hier leeft wel de wens om dit bij verbouwing mee te 
nemen (respondent 7, klein). Eenmaal wordt een smal schelpenpaadje met daarin een smal 
bruggetje aangetroffen. (respondent 6, klein). 
 
Er is een actie ondernomen om ringleidingen aan te leggen, slechts eenmaal is deze nog niet 
aangelegd (respondent 8, groot), dit zou verband houden met ‘’een aankomende verbouwing’’. Een 
punt van zorg is wel dat niet ‘’bekend is of er wel of niet gebruik van wordt gemaakt’’ (respondent 4 
en 5, middelgroot). ‘’Zorgdragen voor toegankelijkheid is vanzelfsprekend’’ (respondent 1, groot).  
 
Subsidie voor toegankelijkheid treft zijn doel. Het is niet onderzocht of die toegankelijkheid er al was 
voor herindeling. Subsidie met dit specifieke doel brengt toegankelijkheid wel dichterbij. 
 

6.1.7. Paracommercie  
Een para commerciële instelling wordt gesubsidieerd en is theoretisch een concurrent voor de 
horeca. Er moeten zoveel mogelijk marktconforme prijzen gerekend worden, er gelden sluitingstijden 
en een maximum voor het aantal feesten van persoonlijke aard. Tijdens de harmonisatie was het 
‘’goed gebruik om de doelgroep mee te nemen in nieuw beleid’’ (anoniem), dit gebeurde niet toen er 
sprake was van de Verordening Paracommercie. Er heerst in het algemeen een gevoel dat de 
doelgroep bij de totstandkoming van de verordening paracommercie niets is gevraagd.  
 
Er wordt gewezen naar belangenclub Koninklijke Horeca. De KH zou op verkeerde gronden de 
gemeenschapshuizen bevechten. Onder andere ‘’forse prijsverhogingen in de commerciële horeca’’ 
worden genoemd als reden dat het de horeca minder goed vergaat. ‘’Als je de enige gelegenheid 
bent, moet je die niet beperkingen gaan opleggen’’ (respondenten 4, 5, 6 & 8). Meerdere malen 
wijzen respondenten op het goede contact met plaatselijke horeca, maar ook op het ‘’niets kunnen 
verwachten’’ van KH (respondent 1 groot, 3 middelgroot en 9 groot).  
 
Over de regels zeggen de respondenten dat dit geen probleem is. ‘’De grens van 16 feestjes van 
persoonlijke aard is niet het probleem (respondent 1,2 en 9 groot en 4 middelgroot)’’. Het niet 
communiceren met de doelgroep ten tijde van het opstellen van de Verordening Paracommercie 
wordt wel als probleem ervaren. Dit zou afwijken van de totstandkoming van het beleid. In de eerste 
variant was sprake van 0 feesten van persoonlijke aard, later is dit aangepast naar 16.  
 

6.1.8. Communicatie 
Communicatie geeft aan of de doelgroep in beeld is. Over het jaarlijkse overleg is men tevreden. Dit 
geldt ook ten opzichte van de contactambtenaar. Een enkele maal geeft een respondent aan dat er 
uit de overleggen: ‘’niet altijd iets uitkomt’’ (respondent 4, middelgroot). Gezien de tevredenheid kan 
gesteld worden dat communicatie een positieve invloed heeft op de instandhouding. 
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6.2. Interviewresultaten samengevat 
Aan de hand van de beleidsanalyse zijn vragen opgesteld en voorgelegd aan de doelgroep. Zo is 
informatie verworven. In tabel 7 is de informatie uit paragraaf 6.1. samengevat. Ook is aangegeven 
welke uitwerking een beleidsmiddel op het doel instandhouding van gemeenschapshuizen heeft. 
 
Tabel 7 - Thema's uit literatuur en interviewresultaat 

Thema’s beleidsliteratuur Interviewresultaat per thema 

Harmonisatie als proces 
en instandhouding 
 
(legitimatie beleid) 

Harmonisatie als proces heeft een neutrale uitwerking op het doel 
van instandhouding. Bij de harmonisatie van beleid is de doelgroep 
betrokken en dat is positief. Op de financiële middelen lijkt de crisis 
meer van invloed dan de herindeling. De harmonisatie is de 
legitimatie van het hierna genoemde beleidsdoel en de middelen. 

Voortbestaan als mening 
en instandhouding  

De exploitatie wordt bemoeilijkt door factoren waar moeilijk op te 
sturen is door de gemeente. Dit geldt bijvoorbeeld voor het aantal 
vrijwilligers. Er wordt geen aanleiding gevonden om te denken dat 
huizen massaal op omvallen staan. Instandhouding als doel van het 
beleid wordt in positieve zin gesteund, al is hier vanuit het dorp of 
de wijk wel inzet voor nodig.  

Groot onderhoud als 
gesubsidieerd instrument 
en instandhouding  

Doelgroep is over het algemeen positief als beleidsinstrument, wel 
ontbreekt het meerjarig onderhoudsplan op enkele plaatsen. Het 
middel werkt positief in op het doel. 

Zelfwerkzaamheid als 
gesubsidieerd instrumenten 
instandhouding 

Doelgroep denkt over het algemeen positief met de kanttekening 
dat het voor zeer kleine gemeenschappen lastig is om 
zelfwerkzaamheid te bereiken. Grotere panden blijken niet altijd 
geschikt voor zelfwerkzaamheid. 

Duurzaamheid als 
gesubsidieerd instrument 
en instandhouding 

Doelgroep steunt de gedachte achter dit beleidsmiddel maar de 
mogelijke opbrengst van dit doel wordt (nog) niet benut. 
Financiering blijkt moeilijk rond te krijgen, de doelgroep verwacht 
meer van de overheid. Bijvoorbeeld voorfinanciering. Het 
beleidsmiddel sluit nu in onvoldoende mate aan op het beleidsdoel. 

Toegankelijkheid als 
gesubsidieerd instrument 
en instandhouding 

Het beleidsmiddel werkt positief in op het beleidsdoel. Het gebruik 
is niet bekend. 

Paracommercie en regels 
daaromtrent en 
instandhouding 

Aankondiging verordening was een probleem. Paracommercie legt 
beperkingen op. Omdat er geen moeite met deze regels is 
waargenomen, lijkt het er op dat de doelgroep kan ‘leven met de 
regels’. Dat er sprake is van begrip kan gezien worden als neutraal. 

Communicatie en 
instandhouding 

Contact met de gemeente wordt gesteund. Dit middel heeft 
indirect een positieve uitwerking op het beleidsdoel. 
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Figuur 9 - Doarpshûs Ús Gerak te Hichtum. 

6.3. Samenvatting 
Interviewresultaten zijn aan de hand van de mening van besturen over het gemeentelijk beleid 
beschreven. Hieruit komt een beeld naar voren dat er op vijf thema’s er positief gewaardeerd wordt, 
tweemaal neutraal en eenmaal negatief:  
 
Positief gewaardeerde thema’s zijn: voortbestaan, onderhoud, zelfwerkzaamheid, toegankelijkheid 
en communicatie. Over harmonisatie en paracommercie is men neutraal, dit lijkt vooral beïnvloed te 
worden door de voorgangergemeente. Overgang vanuit Nijefurd naar Súdwest-Fryslân bleek in 
financieel opzicht erg groot in tegenstelling tot bijvoorbeeld Wymbritseradiel en Wûnseradiel. 
 
De negatieve beoordeling op het thema duurzaamheid wordt vooral veroorzaakt door de ‘mismatch’ 
van beleidsdoel en beleidsmiddel. Er zit voldoende potentie in, het onderwerp speelt maar het 
aanbod kan beter volgens de doelgroep. Als oplossing wordt voorfinanciering genoemd. 
 
In hoofdstuk 7 worden verklaringen gezocht voor de mening van besturen van gemeenschapshuizen. 
Ook wordt er gevraagd aan de betrokken wethouder en contactambtenaar of de gemeente zich 
herkent in de interviewresultaten 
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7. Resultaatanalyse 
Dit hoofdstuk geeft antwoord op de vierde deelvraag. Die luidt: ‘In hoeverre verschillen meningen en 
is er een verklaring te vinden’? De interviewresultaten uit hoofdstuk 6 worden gebruikt als basis. De 
acht thema’s uit de beleidsliteratuur gelden als richtlijn.  
 
Verwacht wordt dat besturen niet overal hetzelfde over denken, zo verschilt ieder dorp of wijk van 
elkaar. Resultaatanalyse vindt in dit hoofdstuk plaats. In de tweede paragraaf worden resultaten 
samengevat. Daarna wordt gekeken of de gemeente zich herkent in de resultaten. 
 

7.1. Resultaatanalyse 
Tijdens de interviews zijn verschillen waargenomen tussen besturen. Dit kan meerdere oorzaken 
hebben zoals de voorgangergemeente, exploitatie en aantal vrijwilligers. Geïnterviewde besturen en 
bezochte locaties zijn opgenomen in de bijlagen. Als kader gelden doelen en middelen. Deze zijn 
eerder genoemd in hoofdstuk 5 onder paragraaf 4.  
 

7.1.1. Harmonisatie 
Over de harmonisatie denken besturen wisselend. Zo zien besturen van kleine dorpshuizen amper 
verschil. Dit in tegenstelling tot besturen uit categorieën middelgroot en groot.  
 
Een verklaring hiervoor is dat de meeste (kleine) dorpshuizen overkwamen uit de voormalige 
gemeente Wûnseradiel. Het systeem van die gemeente lijkt ook het meeste op dat van Súdwest-
Fryslân. Nijefurd voerde ook beleid met een vergelijkbaar bedrag per jaar, maar voor veel minder 
gemeenschapshuizen. Dit waren er in Nijefurd namelijk 6 in plaats van 56 nu. De achteruitgang in 
financiële middelen wordt door meerdere actoren niet alleen gewijd aan herindeling en 
harmonisatie. Ook de algehele toestand van de economie en de crisis wordt genoemd. 
 

7.1.2. Voortbestaan 
Over het voortbestaan van gemeenschapshuizen denken besturen overwegend hetzelfde. Het doel is 
nog steeds openstaan voor ontmoeting en verenigingsleven. Wel verwacht de doelgroep over de 
gehele linie een lichte daling in het aantal gemeenschapshuizen. Veel factoren worden genoemd 
zoals de staat van de exploitatie en het kunnen vinden van vrijwilligers. 
 
Een verklaring is dat er al langere tijd ontwikkelingen gaande zijn in de maatschappij, die ook zo 
genoemd worden door de besturen. De veranderende bevolkingssamenstelling wordt genoemd, ook 
‘individualisering’ en ‘vereenzaming’ treden op. Hier ziet de gemeente wel kansen: ‘’Een traditionele 
doelgroep, namelijk senioren, wordt groter’’ (T. Veltman, 2015).  
 
In tegenstelling tot de onheilspellende berichten over massaal omvallen van gemeenschapshuizen, is 
hier geen sprake van in Súdwest-Fryslân. De ligging én eigendomssituatie lijken hier wel van belang. 
Besturen in gemeentelijk eigendom zijn meer onzeker over te toekomst: ‘’Een bestemmingswijziging 
of plannen om gemeenschapshuizen af te stoten blijven op de loer liggen (T. Veltman, 2015)’’. 
 

7.1.3. Subsidie groot onderhoud 
Over subsidie voor groot onderhoud denken besturen wisselend. Er is waardering, maar er klinken 
signalen door dat bij een aantal besturen de meerjarige onderhoudsplannen (MOP’s) ontbreken. Er 
wordt niet zozeer getwijfeld aan de subsidie, wel aan de mogelijkheden om MOP’s te realiseren.  
 
‘’De gemeente kampt met een softwareprobleem, het werkt nog niet naar behoren’’. (T. Veltman, 
2015). 
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7.1.4. Zelfwerkzaamheid 
Over subsidie voor zelfwerkzaamheid denken besturen ook wisselend. Zo denken besturen in kleine 
gemeenschappen dat het voor hen moeilijker is om deze zelfwerkzaamheid te kunnen invullen. 
 
Een verklaring hiervoor kan zijn dat het voor zéér kleine gemeenschappen inderdaad lastiger kan zijn. 
De Provinsje Fryslân speelt hierop in door bij te dragen aan leefbaarheidsinitiatieven in kernen onder 
de 5.000 inwoners. Hier bezit de gemeente Súdwest-Fryslân een hoop van. Met deze ondersteuning 
kunnen dan professionals ingeschakeld worden. Professionals die in woonkernen onder de 100 
inwoners niet aangetroffen worden.  
 
’De verwachting bij de gemeente was dat het in steden moeilijker zou zijn dan in dorpen, hier is in 
tegemoet gezien door hogere bijdragen voor grotere gemeenschapshuizen. Zo is een 
multifunctioneel centrum niet altijd geschikt voor vrijwilligerswerk. Multifunctionele centra zijn niet 
altijd gehuisvest in het hart van een dorp of stad’’. (T. Veltman, 2015). 
 

7.1.5. Subsidie voor duurzaamheid 
Over subsidie voor verduurzaming van gemeenschapshuizen denken besturen veelal hetzelfde. Men 
ziet een rol voor de overheid weggelegd om initiatief te tonen, om een goed voorbeeld te geven 
bijvoorbeeld door voor te financieren. 
 
In interviews is vaak gewezen op het ontbreken van een collectief voor verduurzaming, hier komt 
bovenop dat: ‘’de provincie de aanschaf van zonnecollectoren niet steunt’’. (T. Veltman, D. Stoker, 
2015). De gemeente heeft hier in de ogen van besturen duidelijk een rol. Hier sluit de wensen van de 
doelgroep niet aan op de beleidsinstrumenten van overheden. In eerder onderzoek in Littenseradiel 
is gesteld dat het niet bekend is of het provinciaal beleid positief inwerkt op instandhouding. Op het 
gebied van duurzaamheid zijn besturen stellig, beleid van de provincie gaat alleen in op ‘’bouwen’’. 
 

7.1.6. Subsidie voor toegankelijkheid 
Over subsidie voor toegankelijkheid denken besturen eveneens veelal hetzelfde. Bij nagenoeg alle 
gemeenschapshuizen is sprake van laagdrempeligheid, invalidetoiletten en ringleidingen. Bij een 
gemeenschapshuis is geen sprake van ringleidingen, dit zou te maken hebben met aankomend groot 
onderhoud. De grootste aanpassingen lijken op dit thema achter de rug.  
 
Toegankelijkheid kan mogelijk: ‘’omgezet worden in een maatwerkvoorziening voor accommodaties 
(D. Stoker, 2015)’’. 
 

7.1.7. Paracommercie 
Over paracommercie denken besturen ook veelal hetzelfde, de ‘’Verordening Paracommercie’’ 
overviel de doelgroep. Er kwamen circa 40 reacties van besturen binnen. De eerste variant van de 
verordening sprak over 0 bijeenkomsten van persoonlijke aard. Besturen in kleine kernen geven ook 
aan dat er helemaal geen horeca is en zij zodoende geen concurrentie vormen. 
 

7.1.8. Communicatie 
Over communicatie denken besturen ook veelal hetzelfde, namelijk positief. 
 
Besturen weten de contactambtenaar te vinden, voor vragen en het jaarlijkse overleg. Opmerkelijk is 
het verschil in eigendomssituatie. Hier ontbreken vaker onderhoudsplannen (MOP). Een verklaring 
hiervoor kan niet gevonden worden Er kan geïnventariseerd worden waar geen MOP aanwezig is. 
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7.2. Samenvatting resultaatanalyse 
De verklaringen uit de vorige paragraaf werden telkens op een verhalende manier weergegeven, 
worden in deze paragraaf samengevat. Tabel 8 toont drie thema’s waarover de besturen verschillend 
dachten, dit zijn de harmonisatie, subsidies voor groot onderhoud en zelfwerkzaamheid.  
 
Tabel 9 toont de vijf thema’s waarover de besturen veelal hetzelfde dachten. Dit zijn de thema’s 
voortbestaan, subsidie voor duurzaamheid, toegankelijkheid, paracommercie en communicatie.  
 
Tabel 8 – Thema’s waar wisselende gedachten over bestaan 

Thema’s Verklaring verschillen per thema 

Harmonisatie Verschillen hangen sterk af van de voorlopergemeente. De overgang bleek 
voor een aantal besturen een achteruitgang of juist een vooruitgang. 

Subsidie voor groot 
onderhoud 

Op een aantal plaatsen ontbreekt het onderhoudsplan. Eigendomssituatie 
speelt een rol. Ontbreken komt vaker voor bij middelgrote en grote huizen. 

Subsidie voor 
zelfwerkzaamheid 

De aangetroffen verschillen houden verband met de grootte van de huizen. 
Zeer kleine kernen kunnen zelfwerkzaamheid minder gauw realiseren. 

 
Tabel 9 – Thema’s waar overeenkomstige gedachten over bestaan 

Thema’s Verklaring overeenkomsten per thema 

Voortbestaan Sturing vanuit de overheid is beperkt, veel besturen geven aan dat het 
voortbestaan verband houdt met inzet van de woonwijk of het dorp.  

Duurzaamheid De mogelijke opbrengsten van dit doel worden nog niet ten volle benut. Er 
treedt een mismatch in wensen het aanbod. Vooral financiering zoeken 
blijkt moeizaam. 

Toegankelijkheid Mogelijk kan toegankelijkheid van alle gemeenschapshuizen finaal 
gerealiseerd worden en/of omzet worden in een maatwerkvoorziening. 

Paracommercie Besturen voelde zich in eerste aanleg gepasseerd. Het oorspronkelijke 
voorstel ging uit van 0 feesten van persoonlijke aard, uiteindelijk 16. 

Communicatie Communicatie met de gemeente met jaarlijkse overleggen en 
aanwezigheid contactambtenaar wordt gesteund.  

 
In de volgende paragraaf wordt aangegeven of de gemeente zich in de interviewresultaten herkent. 
Dit gebeurt aan de hand van 1 vraag per thema. Er is sprake van een ‘realitycheck’.  
 
Naast de case studie (gevalstudie) die bestond uit 11 interviews is er gesproken met de wethouder, 
Durk Stoker (FNP). Ook is gesproken met Tineke Veltman, contactambtenaar bij de gemeente. Deze 
gesprekken vonden plaats in de maand mei in 2015.  
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7.3. Realitycheck resultaten 
De interviewresultaten worden in deze paragraaf voorzien van een interpretatie. Die leidt tot een 
vraag aan de gemeentelijke contactambtenaar en de verantwoordelijk wethouder. Zo wordt bekeken 
of de uitkomsten herkenbaar zijn voor de gemeente. 
 

7.3.1. Harmonisatie, subsidie voor groot onderhoud en zelfwerkzaamheid 
Gedachten over harmonisatie blijken sterk af te hangen van het beleid van de voorgangergemeente, 
dit maakt het onderwerp actueel. Ook is in 2018 wederom sprake van een herindeling. Dit is de 
reden dat er over dit onderwerp een vraag gesteld is. Uit de beantwoording blijkt dat de gemeente 
hier rekening mee heeft gehouden, zo is zij op de hoogte van het huidige beleid. 
 
Meerjarige onderhoudsplannen blijken van grote waarde. Zo kan groot onderhoud ingeschat 
worden, dit biedt voordelen voor gemeente en besturen. Over het onderwerp MOP is een vraag 
gesteld, omdat de MOP niet overal aanwezig blijkt te zijn. De gemeente herkent zich ook hierin. Zij 
wil alle zeilen bij zetten om de MOP’s spoedig te realiseren. 
 
Over moeite bij het invullen van zelfwerkzaamheid is gevraagd, hoe de gemeente aankijkt tegen de 
moeite die kleine kernen hebben bij het invullen ervan. De gemeente herkent zich hier niet in, zo is 
er provinciale steun voor kleine kernen die bepaalde problemen kan verzachten. De verwachting 
vooraf was dat juist grote kernen problemen zouden hebben bij de invulling van groot onderhoud. 
Panden zouden zich niet lenen voor vrijwilligerswerk en niet zoals bij kleine dorpshuizen in de kern, 
maar juist aan de rand van een stadswijk staan. 
 
Tabel 10 - Vragen aan gemeente over thema’s waar wisselende gedachten over bestaan bij besturen 

Thema’s Onderdeel  Vraag en antwoord gemeente 

Harmonisatie Interpretatie Nieuw beleid kan enorme achteruitgang zijn in financiën.  

 Vraag Hoe voorkomt de gemeente dat gemeenschapshuizen 
worden geraakt? 

 Reactie 
gemeente 

Het beleid van Littenseradiel wijkt niet heel veel af van 
SWF. Het liefst verhogen we het totale bedrag op aan de 
hand van het aantal ‘huizen’ dat overkomt. 

 Kosten en 
risico 

Totale subsidiebedrag ophogen. Hoop dat staat van 
panden op orde is. Risico is dat er geen geld meekomt. 

Groot onderhoud Interpretatie Onderhoudsplannen ontbreken op sommige plaatsen 

 Vraag Welke koers heeft de gemeente bij MOP’s? 

 Reactie  
gemeente 

Ontbreken houdt verband met systeem, het is 
belangrijke input om het gesprek met de doelgroep over 
aan te gaan. 

 Kosten en 
risico 

Afbreukrisico niet nakomen beloften. 

Zelfwerkzaamheid Interpretatie Zeer kleine kernen hebben moeite zelfwerkzaamheid in 
te vullen. 

 Vraag Hoe kijkt de gemeente aan tegen dit probleem? 

 Reactie 
gemeente 

Verwachting was het tegenovergestelde. Kleine kernen 
kunnen rekenen op provinciale steun. 

 Kosten en 
risico 

Nihil, hier is rekening mee gehouden bij de harmonisatie. 
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7.3.2. Voortbestaan, verduurzaming, toegankelijkheid, paracommercie & communicatie 
In tegenstelling tot berichten uit Utrecht die verschenen in De Volkskrant in 2013 staan 
gemeenschapshuizen niet massaal op omvallen. Toch is hierover een vraag voorgelegd, namelijk een 
over de rol die de gemeente zichzelf toebedeeld bij het indammen van externe bedreigingen. De 
gemeente geeft in lijn met de verwachting aan dat haar rol en invloed zeer beperkt is. 
 
Investeringen om verduurzaming dichterbij te brengen lijken niet voldoende te worden gesteund 
door de huidige regeling. Het bestuur maar ook gemeente zijn kritisch. De Provinsje Fryslân steunt 
tot op heden de aanschaf van zonnepanelen niet en men lijkt te wijzen naar elkaar. Reden genoeg 
om een vraag te stellen over duurzaamheid. 
 
De omgekeerde situatie is zichtbaar bij toegankelijkheid, hier lijkt sprake van aansluiting. De vraag is 
of hier aan beleidsbeëindiging gedacht kan worden of schuiven met budgeten. Over paracommercie 
wordt een vraag gesteld over de afwijkende procedure. Bij communicatie over het eventueel wijzigen 
van de gekozen middelen. 
 
Tabel 11 – Vragen aan gemeente over thema’s waar overeenkomstige gedachten over bestaan bij besturen. 

Thema’s Onderdeel  Vraag en antwoord gemeente 

Voortbestaan Interpretatie Gemeenschapshuizen staan niet massaal op omvallen. 

 Vraag Welke rol heeft gemeente bij indammen bedreigingen? 

 Reactie 
gemeente 

Rol gemeente is zeer beperkt en invloed is klein. 

 Kosten/risico Terugvallen van panden in gemeentelijk bezit. Dit is niet 
wenselijk in de ogen van de gemeente. 

Duurzaamheid Interpretatie Investeringen zijn niet haalbaar op eigen kracht. 

 Vraag Is voorfinanciering een mogelijkheid? 

 Reactie  
gemeente 

Gemeente kijkt wat zij kan betekenen, wel ontbreken 
financiële middelen ook aan de kant van gemeente. 
Bij select aantal sporthallen wordt geëxperimenteerd. 

 Kosten/risico Het niet afbetalen van voorfinanciering is een risico. 

Toegankelijkheid Interpretatie Huizen voldoen op het eerste oog aan toegankelijkheid. 

 Vraag Loont het de moeite om budgeten te schuiven? 

 Reactie 
gemeente 

Er kan nog altijd aanspraak gemaakt worden. Een 
inventarisatie van de stand van zaken is wenselijk. 

 Kosten/risico Nihil, middelen vallen binnen het financieel kader. 

Paracommercie Interpretatie Procedure paracommercie week af van harmonisatie. 

 Vraag Welke argumenten waren hiervoor? 

 Reactie 
gemeente 

Tegengestelde belangen, lastig om besturen te 
betrekken. Gemeente heeft wel geleerd van de situatie. 

 Kosten/risico Verdere beperking kan niet-sluiten van exploitatie tot 
gevolg hebben en terugvallen panden in eigendom. 

Communicatie Interpretatie Instellen contactambtenaar en overleg wordt gesteund. 

 Vraag Zijn er motieven om aanpassingen te doen? 

 Reactie 
gemeente 

Motieven niet aanwezig, graag inzicht gemeente op de 
doelgroep van het beleid. 

 Kosten en 
risico 

Uitblijven contact kan (op termijn) riskant zijn. Zo kan 
een probleem te laat in beeld komen. 
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Subsidie 
werkzaamheden 
groot onderhoud 

Meerjarige onderhoudsplannen 
groot onderhoud 

7.4. Bijgestelde beleidsanalyse 
Paragraaf 5.4. introduceerde een beleidsanalyse in de vorm van een model met daarin het beleid. Dit 
beleid werd gewaardeerd per instrument. Zo zijn de verwachtingen bij het beleid in kaart gebracht. 
Nu de interviewresultaten bekend zijn, wordt de beleidsanalyse bijgesteld.  
 
Regels rondom paracommercie blijken minder bedreigend dan vooraf verwacht. Subsidie voor 
verduurzaming bleken qua uitwerking op het hoofddoel instandhouding minder bij te dragen dan 
verwacht. Dit verklaart de wijziging in kleuren. In dit schema verschijnen meerjarige 
onderhoudsplannen als item, deze is okerkleurig weergegeven. Wanneer deze ontbreekt, is planning 
voor groot onderhoudswerkzaamheden moeizamer. Deze wijzigingen leiden tot een nieuwe analyse: 
 
 
 

 

 
 

7.5. Samenvatting 
De deelvraag luidde: ‘In hoeverre verschillen meningen en is er een verklaring te vinden’. Bij drie 
thema’s wisselen meningen sterk, bij vijf zijn zij eerder overeenkomstig van aard. Tot slot zijn de 
resultaten uit interviews voorgelegd aan de wethouder en contactambtenaar, dit is gedaan om er 
achter te komen of de gemeente zich herkent in de uitkomsten. 
 
Aan de hand van de interviewresultaten is de beleidsanalyse die gepresenteerd is in hoofdstuk 5 
gewijzigd. In paragraaf 7.4. is de bijgestelde beleidsanalyse getoond. Wat opvalt, is dat regels 
rondom eerlijke mededinging aanvaard worden en minder van invloed lijken op de instandhouding. 
Verder zijn subsidies in het kader van verduurzaming nog niet optimaal. De doelgroep verlangt een 
andere inhoud van dit beleidsinstrument. 
 
Verklaringen worden gevonden in beleidsverschillen tussen de vijf voorlopergemeenten, de locatie 
van de meeste grote gemeenschapshuizen en de aanwezigheid van onderhoudsplannen. Interessant 
is nog te wijzen op het feit dat de gemeente haar beleid rondom zelfwerkzaamheid zo heeft ingericht 
dat er meer middelen beschikbaar zijn voor grote gemeenschapshuizen. Dit had te maken met de 
verwachting dat deze panden zich minder goed lenen voor vrijwilligerswerk. Uit het onderzoek blijkt 
dat ook zeer kleine gemeenschappen problemen ervaren met dit thema.  

Subsidie 
werkzaamheden 
Toegankelijkheid 

Subsidie 
werkzaamheden 
duurzaamheid 

Subsidie 
vrijwilligerswerk 

zelfwerkzaamheid 

Instandhouding van 
gemeenschapshuizen 

Regels eerlijke 
mededinging  

Regels rondom 
communicatie & 

overleg 

Harmonisatienota als 
legitieme basis. Figuur 10 - Bijgestelde analyse 
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8. Conclusies beleidsonderzoek 
Dit hoofdstuk geeft de conclusies weer van het onderzoek naar beleid voor gemeenschapshuizen in 
de gemeente Súdwest-Fryslân. De centrale vraag en deelvragen worden van een antwoord voorzien. 
 
Eerst komen de deelvragen aan bod die van een antwoord werden voorzien door literatuuronderzoek, 
daarna volgt de beantwoording van de vragen uit interviewresultaten. 
 

8.1. Antwoorden uit literatuuronderzoek 
Het idee van een gemeenschapshuis stamt uit het Engeland van eind negentiende eeuw. De 
aanleiding is eerst vooral een reactie op sociale misstanden en later het bieden van een onderkomen 
aan verenigingsleven. 
 
Het hoofddoel van beleid is instandhouding van gemeenschapshuizen. De instrumenten die de 
gemeente kiest zijn subsidie en regels rondom communicatie. 
 

8.2. Antwoorden uit interviewresultaten 
De mening van besturen van gemeenschapshuizen over het gevoerde beleid is op de thema’s 
voortbestaan, onderhoud, zelfwerkzaamheid, toegankelijkheid, paracommercie en communicatie 
positief. Op het thema duurzaamheid is de mening vooral negatief. Hier sluit het beleidsdoel niet aan 
op het gekozen middel. De doelgroep is niet negatief over duurzaamheid als thema, de manier om 
dit te bereiken is in de ogen van de doelgroep niet de meest wenselijke. 
 
Verklaring voor gevonden verschillen wordt gevonden in de voorlopergemeente waar het bestuur 
beleidsmatig eerder onder viel. Het verschil kan zeer groot zijn. De plaats van gemeenschapshuizen is 
niet altijd centraal gelegen in de gemeenschap. Het aantal inwoners is van invloed op het realiseren 
van zelfwerkzaamheid. Het ontbreken van onderhoudsplannen is te wijten aan systeem falen. 
 

8.3. Beantwoording van de centrale vraag 
De centrale vraag die is opgesteld gaat vooral in op de vraag of beleid het doel ondersteunt. Nu 
deelvragen van antwoorden zijn voorzien kan antwoord gegeven worden op de centrale vraag, De 
centrale vraag luidde: 
 
‘’Sluit het gemeentelijk beleid voor gemeenschapshuizen, in de gemeente Súdwest-Fryslân, aan op het 
beleidsdoel instandhouding van gemeenschapshuizen?’’ 
 
Aan de hand van de antwoorden op de deelvragen luidt het antwoord op de centrale vraag als volgt: 
 
Het gemeentelijk beleid voor gemeenschapshuizen in de gemeente Súdwest-Fryslân sluit 
overwegend aan op het beleidsdoel instandhouding. De meeste instrumenten die gekozen zijn 
hebben een positieve uitwerking op de instandhouding. 
 
Subsidies voor groot onderhoud, zelfwerkzaamheid en toegankelijkheid als instrument positief in op 
instandhouding van gemeenschapshuizen. Over communicatie als beleidsinstrument is de doelgroep 
eveneens positief. Paracommercie is minder een bedreiging gebleken voor de doelgroep dan vooraf 
was verwacht.  
 
Over het instrument subsidie voor verduurzaming is de doelgroep niet positief. Financiële middelen 
die nodig zijn voor verduurzaming zijn tot op heden te hoog. Voorfinanciering is wenselijk. 
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9. Aanbevelingen onderzoek 
Dit hoofdstuk geeft de aanbevelingen weer op basis van conclusies en zijn zo concreet als mogelijk. 
Zo is er eerst gekeken of zij aansluiten bij de doelstelling van het onderzoek. Het oorspronkelijke doel 
van het onderzoek was het achterhalen of de gekozen beleidsinstrumenten positief inwerken op het 
beleidsdoel ‘instandhouding van gemeenschapshuizen’. 
 

9.1. Vertaling naar de praktijk 
De volgende te realiseren aanbevelingen worden gedaan aan de gemeente; 
 
Het is raadzaam met een oplossing te komen voor onderhoudsplannen. Zij geven zowel de besturen 
als de gemeente inzicht in te verwachten onderhoud. De gemeente kan hier beter niet te lang mee 
wachten. De gemeente kan zo blijk geven van haar voorbeeldfunctie. 
 
Het geniet de voorkeur van besturen bij beleid dat van invloed is op besturen met de besturen te 
bespreken. Het meenemen van besturen bij de harmonisatie beviel goed. 
 

9.1.1. Verduurzaming anders aanpakken 
Subsidie voor verduurzaming sluit niet goed aan op de ‘instandhouding van gemeenschapshuizen. De 
investering die verbeteringen mogelijk moeten maken blijken zeer kostbaar. Voorfinanciering wordt 
genoemd als alternatief.  
 
De gemeente experimenteert al met voorfinanciering van verduurzaming bij sportaccommodaties15. 
Er kan worden overwegen om bij voldoende daling van energielasten bij sportaccommodaties deze 
pilot te verbreden naar gemeenschapshuizen.  
 
Aanvragen voor subsidies in het kader van onderhoud kunnen per vijfjarige periode aangevraagd 
worden. Hier zou bij aangesloten worden door alle bonussen voor verduurzaming aan te wenden 
voor het oprichten van een eerste Energy Service Company of ESCO.  
 
De winst uit eerste ESCO kan de gemeente oormerken en inzetten om alle 56 gemeenschapshuizen 
te voorzien van energiebesparende toepassingen.16 

                                                           
15

 Gemeente Súdwest-Fryslân (2014).  
Gemeentelijke sportgebouwen energieneutraal in 2015.  
Geraadpleegd op 1 juni 2015, van 
http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/bestuur/nieuws_44219/item/gemeentelijke-sportgebouwen-
energieneutraal-in-2015_58666.html  
16

 ‘’Esco is de afkorting van Energy Service Company. Een Esco is een organisatievorm om de verduurzaming 
van nieuwe en bestaande gebouwen te realiseren. Het principe van een Esco-constructie is dat er bespaard 
wordt op energie en dat de investeringen in energiebesparende maatregelen zo veel als mogelijk worden 
betaald uit de besparing op de energierekening.’’ 

http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/bestuur/nieuws_44219/item/gemeentelijke-sportgebouwen-energieneutraal-in-2015_58666.html
http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/bestuur/nieuws_44219/item/gemeentelijke-sportgebouwen-energieneutraal-in-2015_58666.html
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Bijlagen 
In dit overzicht van bijlagen worden bijgevoegde stukken besproken die nodig zijn geweest om het 
theoretisch kader op te stellen en het onderzoek te stroomlijnen. Afbeeldingen waar in de tekst naar 
verwezen is, staan in dit hoofdstuk. 
 

1. Vragenlijst zoals die is voorgelegd aan geïnterviewde personen 

2. Overzicht van geïnterviewde personen 

3. Benchmark Fries dorpshuizenbeleid (9 gemeenten). 

4. Aandachtspunten Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen 

5. Toelichting op acht topics aan de hand van gemeentelijk beleid. 
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Bijlage 1: Vragenlijst interviews 

TOPIC 1: Gemeentelijk beleid en dorpshuizen  
Enkele uitgangspunten die deels voortkomen uit de Harmonisatienota (2013) worden getoetst op 
draagvlak. Zijn deze uitgangspunten toekomstbestendigheid en getuigen ze van voldoende 
realiteitszin?  

 Bestaan gemeenschapshuizen in 2025 nog steeds? 

Hoe zien deze gemeenschapshuizen er dan uit en welke rol spelen zij? 
 Welke rol spelen dorpshuizen nu (in het beleid) als maatschappelijk partner en op sociaal-

cultureel terrein en wat ziet u veranderen in die rol in de nabije toekomst? 

 Is beleid met sturing op hoofddoelen (Groot onderhoud, Duurzaamheid, Toegankelijkheid) 

het meest wenselijk nu en naar de nabije toekomst toe? 

 In welke mate zijn dorpshuizen, is uw dorpshuis meer zelfvoorzienend en worden zij dat? 

 In welke mate zijn dorpshuizen, is uw dorpshuis meer toegankelijk en worden zij dat? 

 Zijn besturen in de nabije toekomst vaker de initiatiefnemer voor bijvoorbeeld nieuw 

gemeentelijk beleid? 

 Kunt u uitspreken in welke mate uw gemeenschapshuis een spiegel is van de lokale 

gemeenschap, hoeveel inwoners worden bediend en komen met enige regelmaat? 

 Hoe denkt u over het contact met de gemeente? 

De reguliere en irreguliere overlegmomenten?  

TOPIC 2: Gemeenschap en het dorpshuis 
 Welke rol speelt de gemeenschapshuis voor de bewoners van het dorp? 

 Neemt het dorpshuis in de nabije (en voor u afzienbare periode) een andere plaats in, in de 

maatschappij en qua activiteitenaanbod? 

 Wat mogen gemeenschap en gemeente van elkaar verwachten als het gaat om dorpshuizen(-

beleid) en ziet u hier veranderingen in optreden in de laatste jaren en naar de toekomst toe? 

 Is er over en weer begrip voor elkaars standpunten en het gemeentelijk beleid? 

 Kunt u aangeven in hoeverre het dorpshuizenbeleid van uw ‘’voorlopergemeente’’ afwijkt 

ten opzichte van het heden? 

 Welke invloed heeft u nu om het dorpshuizenbeleid te wijzigen? 

 Hoe groot is de invloed van grote maatschappelijke thema’s als individualisering, vergrijzing 

en ontgroening op uw dorpshuis, de bezettingsgraad en het aanbod? 

 Kan en mag een gemeente in de toekomst meer verwachten en verlangen van de 

gemeenschapshuizen, besturen en de mienskip ÉN vice versa? 

 Is het dorp er leefbaarder op geworden door de aanwezigheid van een 

‘gemeenschapshuizen? 

TOPIC 3: Functie en gebruik van dorpshuizen 
 Hoe is de verhouding tussen het activiteitenaanbod in uw ‘gemeenschapshuizen’ in termen 

als ‘sociaal-cultureel’, ‘clubs’, ‘vrije tijd’, ‘kleine doelgroep’ en/of ‘commercieel’? 

 Welke taken komen en gaan, waar ligt dit aan en wat is de impact hiervan op het dorpshuis? 

 Wat mag er vooral wel en vooral niet veranderen aan ‘de gemeenschapshuis’? 

TOPIC 4: Exploitatie en bemensing 
 Wat zijn de inkomsten en uitgaven van het dorpshuis, kunt u aangeven welk deel voortkomt 

uit subsidie, uit fondsen, uit verhuur, uit horeca en uit sponsoring? 

 Hoe staat het ervoor met de exploitatie, vervulling vacatures? 
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TOPIC 5: Groot onderhoud aan dorpshuizen 
 Zijn meerjarige onderhoudsplannen het geëigende middel om onderhoud in te schatten? 

 Staat het gebouw er in de toekomst vooral vanwege de inzichten die de meerjarig 

onderhoudsplannen hebben verschaft? 

 Is de verdeelsleutel voor de kosten van groot onderhoud (60/40) werkbaar? 

 Wat is uw bijdrage geweest in de totstandkoming het beleid (inspraakavonden e.d.)? 

 Wie neemt het initiatief tot bijvoorbeeld groot onderhoud? 

TOPIC 6: Duurzaamheid / Toegankelijkheid van dorpshuizen 
 Komt de koppeling van groot onderhoud aan duurzaamheid/toegankelijkheid (als 

subsidiedoel in het beleid) groot onderhoud & duurzaamheid/toegankelijkheid ten goede? 

 Zijn dit goed gekozen thema’s om gemeentelijk beleid op te voeren?  

 Worden duurzaamheid en toegankelijkheid eerder bereikt door een andere vorm van beleid? 

TOPIC 7: Machten en krachten 
 Welke losse en vaste partners heeft uw bestuur en hoe ziet het contact tussen deze partijen 

eruit? (bijvoorbeeld; ‘’gemeenschapshuis en bestuur’’, ‘’Inwonersbelangen’’, ‘’Gemeente’’.) 

 Welke partners hebben wel/geen invloed op het dorpshuizenbeleid? 

 Wie van hen is allemaal bepalend en succesvol en wie minder? 

 Zijn deze door u genoemde partners bevorderend of belemmerend? 

 Kunnen de partners en u op elkaar bouwen in termen van vertrouwen? 

TOPIC 8: Sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen 
 Welke (interne) positieve en negatieve aspecten kent de gemeenschapshuis (en beleid)? 

 Welke (externe) kansen en bedreigingen ziet u voor het gemeenschapshuis (en beleid)? 

 Ziet u oplossingen voor negatieve aspecten/bedreigingen waarmee u geconfronteerd wordt? 

 Ziet u manieren om positieve aspecten en kansen die u benoemd uit te vergroten? 

TOPIC 9: Contextafhankelijke vragen 
 Algemene kenmerken gemeenschapshuis (ligging, gebouw, openingstijden, eigendom). 

 Geschiedenis gemeenschapshuis, bron, wie gaf de (uiteindelijke) aanzet tot stichting. 

 Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen door de tijd? 

 Welk gebied wordt verzorgd door deze locatie, zijn er typische en kenmerkende feiten op te 

noemen over het verzorgingsgebied? 

 Welke problemen spelen er, wat voor bezoekers trekt u aan en hoeveel? 

 Is de groep bezoekers divers en / of representatief voor het verzorgingsgebied? 
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Bijlage 2: Overzicht interviewcriteria, actoren en locaties  

Te interviewen actoren 
In gezamenlijk overleg is gekozen welke actoren voor interviews te benaderen, op welke wijze te 
communiceren en op welke wijze actoren te kiezen. Gedurende het onderzoek zou zo een beeld verkregen 
moeten worden van de doelgroep. De actoren zijn gespreid over Súdwest-Fryslân; 
 

- Besturen van gemeenschapshuizen uit de categorieën groot, middelgroot en klein, 

- In totaal minimaal 10 gemeenschapshuizen, 

- Enkele actoren op basis van recent afgeronde verbouwingen, 

- Enkele actoren op basis van geplande verbouwingen, 

- Enkele actoren die niet te maken hebben met regels rondom paracommercie, 

- Enkele actoren waar sprake is van recent wegvallen grote huurder of functie & 

- Enkele actoren die functioneren vanuit een gemeentelijk kapitaalgoed (gebouw). 

Categorie: Grote gemeenschapshuizen 
Uit een groep van 14 is gekozen om 5 partijen (36%) te benaderen en wel de volgende; 
 

Multifunctioneel Centrum ‘De Klink’ te Koudum.   (Geen paracommercie). 

Sierd de Boer (voorzitter) en Theo Bouma (secretaris), interview van 1 april 2015. 

Multifunctioneel Centrum ‘De Driuwpôlle’ te Woudsend.  (Wegvallen grote huurder). 

Adriaan van der Horst (voorzitter), interview van 9 april 2015. 

Doarpshûs ‘Oan it Far’ te Hommerts.    (Geen paracommercie). 

Ulco de Boer, Halbe Huitema en Henk de Boer (bestuursleden), interview van 28 april 2015. 

Wijkgebouw ‘De Spil’ te Sneek.     (Gemeentelijk eigendom). 

Jan Terpstra (voorzitter) en Jan Maus (penningmeester), interview van 4 mei 2015. 

Multifunctioneel Centrum ‘It Harspit’ te Oppenhuizen  (Juridisch eigendom). 

Jan Hendrik Jager (manager) en Ad Keuris (voorzitter), interview van 9 mei 2015.   

Categorie: Middelgrote gemeenschapshuizen 
Uit een groep van 17 is gekozen om 3 partijen (18%) te benaderen en wel de volgende; 
 

Doarpshûs ‘It Swaeigat’ te It Heidenskip.    (Wegvallen grote huurder). 

Yda Hylkema (voorzitter) en Mellius Kramer (penningmeester), interview van 16 april 2015. 

Doarpshûs ‘Scharnegoutum’ te Scharnegoutum.   (Nieuwbouw 2014). 

Sietse Holtrop (voorzitter), interview van 13 april 2015. 

Wijkcentrum ‘De Eekmolen’ te Sneek.    (Voormalig ‘Aandachtswijk’). 

Ineke Terpstra (voorzitter), interview van 22 april 2015. 

Categorie: Kleine dorpshuizen 
Uit een groep van 25 is gekozen om 3 partijen (12%) te benaderen en wel de volgende; 
 

Doarpshûs ‘De Wier te Offingawier.    (Plannen voor verbouw) 

Henk Vijge (voorzitter Vereniging Dorpsbelangen), interview van 23 april 2015. 

Doarpshûs ‘Us Gerak’ te Hichtum.     (2013 verbouwd). 

Sjaak Bos (voorzitter), interview van 22 april 2015. 

Doarpshûs ‘It Waltahûs’ te Tjerkwerd. 

Jasper de Vries (Secretaris), interview van 20 mei 2015. 

Gemeente Súdwest-Fryslân 
Uit de groep ambtelijk, politiek & bestuurlijk verantwoordelijken zijn de volgende personen benaderd; 
  

Tineke Veltman. (Contactambtenaar gemeenschapshuizen). 
Durk Stoker. (Wethouder Súdwest-Fryslân, FNP).  
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Bijlage 3: Vergelijking Fries dorpshuizenbeleid 
 
Tabel 12 - Benchmark Fries dorpshuizenbeleid 
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Bijlage 4: Aandachtspunten LVKK  
In een brochure van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen worden criteria gepresenteerd 
waarlangs gemeentelijk dorpshuizenbeleid geëvalueerd kan worden. Deze criteria zijn overgenomen 
en wel in de vorm van een tabel. 
 
De brochure genaamd ‘’Dorpshuizenbeleid op maat’’ (LVKK, 2014)17 komt uit het jaar 2014 en wordt 
om die reden actueel genoeg bevonden. 
 
Tabel 13 - Aandachtspunten LVKK. Verschillen en overeenkomsten beleid Súdwest-Fryslân 

Aandachtspunt Aanwezigheid beleidsstuk Súdwest-Fryslân 

Inleiding met overwegingen Ja, (p.4) beleid geschreven omdat het beleid van de 
voorlopergemeenten komt te vervallen. 

Beschrijving (sociaal-culturele) 
functie dorpshuizen 

Ja, (p.3) het document vangt hiermee aan. 

Rol in het kader van de  
Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

Ja, (p.5) het beleidskader en verbinding met wet- 
en regelgeving wordt benoemd. 

Eigendomsverhouding en  
beschrijving uitzonderingen 

Ja, (p.15) geeft een beschrijving van 
eigendomsverhoudingen. 

Korte beschrijving van dorpshuizen  
In de gemeente  

Ja, (p.16) benoemt gemeenschapshuizen. Deze zijn 
opgedeeld in drie categorieën. 

Organisatiestructuur dorpshuizen, sommige 
gemeenten kennen een federatief verband. 

Nee, deze is er wel voor de categorie grote 
gemeenschapshuizen. 

Een model gebruikersovereenkomst. Nee, niet aanwezig. 

Beschrijving verantwoordelijkheden; 
- Exploitatie 
- Klein en groot onderhoud 

Ja, exploitatie is aan de besturen van 
gemeenschapshuizen. Klein onderhoud komt toe 
aan de besturen. Regeling voor groot onderhoud. 

Eventuele bijdragen en ondersteuning; 
- Onderhoudsplannen 
- Verbouw en renovatie 

Ja, geen onderscheid gemaakt in groot onderhoud 
enerzijds en verbouw, renovatie anderzijds. 

Afspraken over financiering 
- Kosten van onderhoudsplannen 
- Verdeelsleutel onderhoud 
- Afspraken sanering en opheffing 

Ja. Kosten meerjarige onderhoudsplannen aan de 
gemeente. Verdeelsleutel voor onderhoud is 
40/60%. Zelfwerkzaamheid is op geld te zetten. 
Afspraken opheffing ontbreken. 

Verzekering vrijwilligers Nee, niet aanwezig in harmonisatienota. 

Communicatie gemeenten en dorpshuizen Ja, jaarlijks overleg en incidenteel mogelijk. 

Aanwezigheid contactambtenaar Ja, vaste contactambtenaar. 

Looptijd en evaluatie Ja, jaarlijks (overleg) en vijfjaarlijks (onderzoek). 
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Bijlage 5: Toelichting op topics aan de hand van werkwijze Súdwest-Fryslân 
De beleidsdoelen en beleidsmiddelen of –instrumenten zoals die in de harmonisatienota genoemd 
worden bevatten termen die niet meteen duidelijk zijn Er is voor gekozen deze niet allemaal in het 
theoretisch kader of analytisch kader uit te leggen. Het komt de leesbaarheid ten goede om hier op 
de betekenis van een woord en de werkwijze op de acht topics terug te keren. Bronnen zoals de 
harmonisatienota worden genoemd inclusief de pagina waarop citaten terug te vinden zijn.  
 
Tabel 14 – Toelichting op topics aan de hand van de toepassing in Súdwest-Fryslân 

Topic Betekenis (in Súdwest-Fryslân) 

Harmonisatie ‘’Op grond van de Wet algemene regels herindeling (ARHI) komt het bestaande beleid 
van de voormalige gemeenten per 1 januari 2013 te vervallen, zo ook ten behoeve van 
gemeenschapshuizen. Daarom heeft de gemeente, na raadpleging van de besturen van 
53 gemeenschapshuizen in de gemeente een beleidsdocument opgesteld. Hierin wordt 
nieuw (subsidie)beleid voorgesteld.’’  
(Harmonisatienota, p.4).  

Voortbestaan ‘’Het hoofddoel van het nieuwe beleid voor gemeenschapshuizen is het in stand houden 
van fysieke ontmoetingsplaatsen waar alle bewoners van het dorp of de wijk terecht 
kunnen’’ (Harmonisatienota, p. 14). 

Groot onderhoud ‘’Met een dergelijke regeling wordt de levensduur van gemeenschapshuizen verlengd en 
kapitaalvernietiging tegen gegaan. Door de subsidie te koppelen aan de uitgaven voor 
het groot onderhoud heeft de gemeente de garantie dat het daaraan ook daadwerkelijk 
besteed wordt.’’.  
(Harmonisatienota, p. 17.). 

Duurzaamheid ‘’Voorgesteld wordt om bij aantoonbare investeringen in duurzaamheid en/of 
toegankelijkheid per aanvrager een extra financiële bijdrage (10%) toe te kennen’’. 
(Harmonisatienota, p. 26) 

Toegankelijkheid ‘’Voorgesteld wordt om bij aantoonbare investeringen in duurzaamheid en/of 
toegankelijkheid per aanvrager een extra financiële bijdrage (10%) toe te kennen’’. 
(Harmonisatienota, p. 26) 

Zelfwerkzaamheid ‘’Wanneer werkzaamheden door middel van eigen arbeid worden uitgevoerd, geldt een 
subsidiabel uurtarief van € 20,00 voor vrijwilligers en € 30,00 voor ondernemers. Met 
eigen arbeid worden de uren van vrijwilligers bedoeld.’’. 
(Nadere regels Súdwest-Fryslân, 2014: p.9

18
) 

Communicatie ‘’Voorgesteld wordt om jaarlijks per categorie een bijeenkomst te organiseren met de 
besturen van de gemeenschapshuizen.’’, ‘’voorgesteld wordt om een vast 
aanspreekpunt/contactambtenaar aan te wijzen voor de gemeenschapshuizen.’’ 
(Harmonisatienota, p. 26) 

Paracommercie In de Algemene Plaatselijke Verordening staan regels over schenktijden van para 
commerciële horecabedrijven. Hieronder vallen ook gemeenschapshuizen. Deze 
gemeenschapshuizen genieten subsidie, hierdoor zou een oneerlijk speelveld kunnen 
ontstaan met commerciële horecabedrijven.  
(APV, Artikel 8A Bijzondere Bepalingen) 

19
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