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Laatste nieuws: 
Het is gelukt! Drie SBO-codes toegevoegd aan TOGS-regeling. 
Snel aanvragen via RVO. 
Lees verder onder “Dorpshuizen; TOGS; Ondersteuning gemeenten” 
 
Activiteitenplan 2020 
 
Op ons verzoek heeft het Ministerie van BZK ingestemd met het naar achteren schuiven van de 
looptijd van het Activiteitenplan 2020 èn de Beschikking omtrent het project Wonen, Zorg, Vitaal 
Dorp. Vanwege de Coronamaatregelen liggen veel activiteiten stil en daardoor lopen activiteiten 
achterstand op. 
De looptijd van beide Beschikkingen wordt verlengd tot 1-5-2021. 
 
BZK:  Werkbezoek en Aanvraag 2021 
 
Met BZK wordt weer een jaarlijks werkbezoek voorbereid. Volgens afspraak zal dat plaatsvinden in 
een gemeente waar één van onze pilots rond samenwerken met de Omgevingswet plaatsvindt. 
Waarschijnlijk gebeurt dat in de gemeente West Betuwe; de datum is nog niet vastgesteld maar is 
altijd eind augustus/ begin september. 
 
In de zomer moeten we ook beginnen aan de aanvraag voor 2021. Nadrukkelijk is ons verzekerd dat 
de verlenging van de looptijd van Activiteitenplan 2020 geen invloed heeft op de hoogte van de 
bijdrage voor 2021. 
In beantwoording van Kamervragen op 3 juni schreef Minister Ollongren ook dat zij via LVKK en LSA 
investeert in ondersteuning van bewonersinitiatieven en dat de komende jaren zal blijven doen. 
 
 
Dorpshuizen; TOGS; Ondersteuning gemeenten 
 
Met betrekking op het uitvoeren van de in de Tweede Kamer aangenomen Moties hebben LSA (Thijs 
van Mierlo), VNG (Lydia Jongmans) en ik veelvuldig contact met het Ministerie van BZK en, eerst 
indirect nu ook direct, met het Ministerie van EZK. 
Het gaat om de toelating tot de TOGS (valt onder EZK; a) en over de extra bijdrage uit het 
gemeentefonds ter ondersteuning van gemeenten in tijden van Corona (BZK; b) 
De Ministeries hebben daarin wat verschillende belangen: BZK is gebaat bij toelating dorpshuizen tot 
de TOGS (=a) opdat uitkering via b wat lager kan. EZK wil dorpshuizen eigenlijk niet bij de TOGS. 
 
Sinds maandag is er direct contact met EZK en lijkt er weer zicht op toelating. Omdat officieel de 
aanmelding voor de TOGS op 26 juni sluit zou dat nu snel moeten gebeuren danwel de 
aanmeldtermijn verruimd. 
Echter: begin deze week ontvingen enkele dorps- en buurthuizen die 'individueel' geklaagd hadden 
bij de RVO dat hun SBI-code niet voor de TOGS in aanmerking kwam, een brief van de RVO met 
daarin de zinsneden: 



Geachte heer/mevrouw, U heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een melding 
gestuurd dat uw SBI-code niet op de lijst met vastgestelde SBI-codes staat en u daarom geen gebruik 
kunt maken van de Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS). De lijst met vastgestelde SBI-codes is 
een aantal keer gewijzigd en uitgebreid, maar uw SBI-code is er niet aan toegevoegd. Dat betekent 
dat u ook na de wijzigingen niet in aanmerking komt voor de tegemoetkoming in deze regeling.  

Misschien wacht u al een tijd op antwoord, en in deze onzekere periode is dat erg vervelend. RVO 
heeft echter willen wachten tot de kans op verdere toevoegingen van SBI-codes echt minimaal was 
geworden. 

Met name de laatste zin verontrust ons zeer. We hebben het aan ons contact bij EZK met wie we 
dinsdag nog spraken, voorgelegd. Zij heeft direct contact opgenomen met de RVO en neemt contact 
op met de betreffende dorpshuizen. Ze zijn bij EZK naar eigen zeggen volop bezig de uitvoering van 
de Moties te realiseren en vroegen daarvoor een schat aan gegevens die LSA, LVKK en VNG  hebben 
aangeleverd. 
Ook hebben we de indieners van de moties, Futselaar en Moorlag, in kennis gesteld van de tot nu toe 
matige vorderingen en van bovenstaand bericht aan de dorpshuizen. 
Moorlag heeft direct contact met de Politiek Adviseur van de Staatssecretaris opgenomen. 
 
Vanmorgen bereikte ons het bericht dat de drie SBI-codes die we aangevraagd hadden, worden 
toegevoegd aan de SBI-codes waarvoor de TOGS-regeling geldt. 
Aanvragen via de RVO. 
 
Aangaande de vergoeding via het gemeentefonds is de samenwerking met de VNG cruciaal en zeer 
goed. BZK vraagt echter steeds weer om meer en gedetailleerder gegevens. Inzet is nu een 
vergoeding van vergelijkbare hoogte als de TOGS, maar dan in ieder geval tweemaal: 1 over de 
periode tot 1 juni; 1 over de periode tot 1 september. 
(Uit de onderzoeken van veel provinciale verenigingen bleek overigens dat de verschillen in financiële 
schade tussen de dorpshuizen enorm is) 


