
 

 

 

 

Rapportage toekenning TOGS aan buurt- en dorpshuizen in Drenthe 
 

Aanleiding 

Op 12 juni werd bekend dat de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) ook 
toegankelijk werd voor buurt- en dorpshuizen. De TOGS is een compensatieregeling voor de vaste 
lasten en bedraagt € 4.000 ongeacht de omvang van de accommodatie. Aanvragen konden worden 
ingediend tot 25 juni. Dat was heugelijk nieuws en we hebben dan ook veel positieve reacties van 
buurt- en dorpshuizen ontvangen die met succes een aanvraag hebben ingediend.  
 
Maar de regeling was niet voor alle dorpshuizen een oplossing. Van het RVO hebben we vernomen 
dat 1185 buurt- en dorpshuizen in Nederland een aanvraag hebben ingediend. Nederland telt echter 
een kleine 3000 buurt- en dorpshuizen en daarom wilden wij weten hoeveel buurt- en  dorpshuizen 
in Drenthe een aanvraag hebben ingediend en wat daarvan het resultaat is geweest? 

Wij hebben de vragenlijst verspreid onder de respondenten van de enquête ‘meten gevolgen 
coronacrisis voor dorpshuizen en dorpsorganisaties’ en alle andere buurt- en dorpshuizen in Drenthe 
(plm. 160). Startdatum van de vragenlijst was 27 augustus en de einddatum 15 september 2020. 

Uitslag enquête TOGS 
 
Op basis van de online enquête over het wel of niet verkrijgen van TOGS hebben 75 dorpshuizen en 
dorpsorganisaties gereageerd. Van de 75 respondenten waren er 72 van buurt- en dorpshuizen en 3 
van dorpsorganisaties. 46 dorpshuizen hebben met succes een aanvraag ingediend (64%) en 29 
organisaties hebben daar om uitlopende redenen vanaf gezien.  

Respondenten 75     

TOGS toegekend aan dorpshuis 46 x € 4000 =  € 184.000 

Geen aanvraag ingediend 29     

vaste lasten lager dan € 4.000 9     

omzetderving lager dan € 4.000 6     

omzetderving en vaste lasten lager dan € 4.000  6     

anders, namelijk:       

dorpshuis verpacht (pachter heeft aangevraagd en ontvangen) 2 x € 4000 =  € 8.000 

geen dorpshuis accommodatie (dorpsbelangenorganisatie) 3     

onjuiste SBI 2     

Principieel (voldoende buffer om zelf op te vangen) 2     

TOTAAL     € 192.000 
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