Visie stichtingsbestuur kulturhus De Mozaïek op de nota
toekomstgericht welzijnsbeleid 2017-2020.
Geachte Raadscommissie,
Toekomstgericht welzijnsbeleid 2017-2020.
Aansluitend op onze eerder kenbaar gemaakte zienswijze en de reactie hier op
van B&W, het volgende:
In haar visie geeft de Eenheid Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente
Dalfsen aan, dat het kulturhus(concept) hierbinnen een centrale plaats in neemt.
Daar hebben we nog niet veel van gemerkt. Min of meer bij toeval ontdekten we,
juist op tijd om er nog over mee te praten, dat er een nota welzijnsbeleid op de
agenda van de raad stond. Je vraagt je dan af wat er de oorzaak van zou kunnen
zijn dat er niet vooraf, naar onze mening en ervaringen geïnformeerd werd bij de
totstandkoming van de voorliggende nota.
Wellicht ligt het antwoord in de onbekendheid over het functioneren van een
kulturhus, daarom nog even de volgende definitie:
In het kulturhus-concept werken meerdere partijen samen onder één of
meerdere daken in een dorp of stadswijk. Binnen het kulturhus-concept leggen
organisaties en verenigingen inventieve verbindingen. Deze partijen hebben een
gezamenlijke visie over de rol van de voorziening in het dorp of de wijk. Een
gezamenlijk beheer en een gezamenlijke programmering zijn daarin de basis.
Werken volgens het kulturhus-concept is een belangrijke ontwikkeling op het
gebied van vitaliteit in dorpskernen en stadswijken. Het draait nadrukkelijk niet
om het gebouw maar om de samenwerking.
Volgens dit principe werkt ons kulturhus al ruim 12 jaar, met groot succes, aan
de visie die door de Eenheid Maatschappelijke Ondersteuning, op bladzijde 4,
overigens prima is verwoord, echter in de uitwerking zetten we op onderdelen
vraagtekens!
Wellicht mede doordat het beleid op gebied van zorg en welzijn, zeker in het
verleden versnipperd was over meerdere afdelingen, zijn niet alle zaken altijd
even goed bij het gemeentebestuur in beeld gebracht.
Een voorbeeld daarvan is de misvatting van B & W in hun reactie op onze
inspraaknotitie, dat ‘Lemelerveld Werkt’ onder supervisie van de gemeente
Dalfsen haar werk doet. Dit project betreft echter een volledig eigen initiatief van
het kulturhus, dat in samenwerking met Stimuland tot stand is gebracht. Dat we
op een prettige wijze, uitstekend samen werken met ‘Dalfsen Werkt’, doet hier
niets aan af.
Het is o.i. ook de hoogste tijd dat in Lemelerveld de samenwerking van Welzijn
Ouderen en stichting kulturhus De Mozaïek, op korte termijn geïntensiveerd
wordt, uitlopend op een bestuurlijke samensmelting waardoor er op
welzijnsgebied slechts één gesprekspartner in Lemelerveld over blijft. We zijn al
geruime tijd hierover in gesprek, maar stimulering vanuit de gemeente kan dit
proces zeker versnellen. Dit kan spraakverwarring in de toekomst voorkomen,
energie binnen het ambtenarenapparaat besparen en de productiviteit in z’n
geheel verhogen.

Getuige de reactie van de ‘welzijnskoepel’ van 29 februari lijkt deze duidelijk
ruimte te laten voor nieuwe partijen, om aan te sluiten. De komst van een
welzijnskoepel zien we wel zitten wat betreft samenwerking en uitwisseling van
kennis, op extra bestuurslaag zitten we beslist niet te wachten.
De inspraakreactie van SMON op het onderwerp: ‘subsidie innovatieve
preventieprojecten sociaal domein’, heeft onze instemming niet. Dit werkt
betutteling in de hand en slaat initiatieven vroegtijdig dood. Uitwisseling van
kennis en ervaring, deze projecten betreffende, is wel van goot belang.
Dit brengt me bij een algemene reactie betreffende het te voeren toekomstige
beleid in het sociale domein. Nog veel meer dan tot nu toe zichtbaar werd, zal er
van onder af gewerkt moeten worden, aan een sterke en brede maatschappelijke
cohesie, die er automatisch toe leidt dat problematiek op gebied van zorg en
welzijn in eerste instantie in ‘eigen kracht’ opgelost kan worden. In dit traject zal
opleiding en bewustwording bij jongeren aangaande het voor sorteren voor het
nieuwe maatschappelijk model van participatie niet mogen ontbreken. Een beleid
dat zich enkel richt op zwakkeren en kwetsbaren, wordt op termijn onbetaalbaar
omdat de ‘kracht’ dan vanzelfsprekend ingevuld zal moeten met professionals.
Het beleid zal er vooral op gericht moeten zijn dat iedereen meetelt en mee kan
doen! Het mag niet zo zijn dat het beleid enkel wordt bepaald door de vraag of
er op korte termijn geld bespaard kan worden. Een voorbeeld hiervan binnen het
huidige beleid, is het feit dat er geen enkele aandacht is in de nota voor niet
uitkeringsgerechtigde werkzoekenden, dit feit vormt één van de belangrijkste
oorzaken van armoedeval. Initiatieven op dit terrein, eventueel in overleg met
het UWV, zullen we van harte toejuichen!
Aansluitend aan deze algemene opmerkingen nog iets over de kosten. Of de
beschikbare middelen zoals verwoord in de nota, voldoende zijn, is door ons
moeilijk te beoordelen. Echter middelen die ingezet worden aan de basis, als
cofinanciering van burgerinitiatieven, hebben allicht een substantieel hoger
rendement dan geld dat gebruikt wordt voor het in stand houden van overhead
en bureaucratie. Bovendien, en dat is zeker niet onbelangrijk, zal het draagvlak
voor de politiek er enorm door versterkt kunnen worden.
Tot slot nog dit:
Onze stichting geloofd in het kulturhus-concept, waarin het op kernniveau
mogelijk is, door samenwerking met en van alle partijen de maatschappelijke
basis zodanig te versterken, dat met een gezonde financiering een samenleving
kan worden gecreëerd, waarin het prettig toeven is voor alle inwoners van de
gemeente Dalfsen.
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