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Overzicht van de inspraak procedure
De concept versie van het beleidsplan “Preventiebeleid Dalfsen vitaal en veerkrachtig” is door het
college van B&W vastgesteld op 29 juni 2021. Daarna heeft het preventiebeleid 8 weken ter inzage
gelegen. Het conceptbeleidsplan is aan een groot aantal partijen, die betrokken waren bij de
totstandkoming ervan, toegezonden. Daarnaast is in Kernpunten (week 30 en 33) en op de website
van de gemeente aangegeven dat inspraak mogelijk is. Aan de Participatieraad is verzocht om advies
uit te brengen over het beleidsplan preventiebeleid.
Twee organisaties hebben gereageerd, namelijk de Participatieraad en de Bibliotheek DalfsenNieuwleusen.

Advies Participatieraad
Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Dalfsen
Postbus 35
7720 AA Dalfsen
Dalfsen, 25-08-2021
Betreft: gevraagd advies beleidsplan preventiebeleid
Geacht college,
Aan de Participatieraad is gevraagd advies uit te brengen over het Beleidsplan Preventiebeleid. De
Participatieraad is in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van dit plan betrokken. Zo hebben wij
kunnen deelnemen aan de expertmeetings. Wij zijn blij met deze samenwerking.
In de adviesaanvraag hebt u ons de volgende vragen gesteld
1. Kunt u zich vinden in de gestelde doelen?
2. Welke accenten wilt u meegeven bij de verdere uitvoering van het plan?
Wij vinden het een ambitieus plan en kunnen ons vinden in de uitgangspunten en doelen.
We realiseren ons dat een beleidsplan als dit vooral de grote lijnen uitzet maar we vinden het ook
belangrijk om in de doelstelling zo concreet mogelijk te zijn.
We adviseren dan ook de doelen en beoogde resultaten zo concreet mogelijk te formuleren, met als
uitgangspunt de huidige situatie (nulmeting).
De basis van het plan is een visie vanuit het model “positieve gezondheid”. Gezondheid wordt in het
algemeen gedefinieerd als afwezigheid van ziekte. Het begrip “positieve gezondheid” wordt, met name
in de samenvatting die voor de inwoners is, niet expliciet uitgelegd. Hoewel de begrippen “vitaal” en
“veerkrachtig” de titel vormen van het beleidsplan komen zij in de tekst nauwelijks meer voor.
Wij adviseren dan ook om het begrip “positieve gezondheid” goed uit te leggen door het onderscheid
met “gezondheid” expliciet te noemen. De termen “vitaal” en “veerkrachtig” zouden dit goed kunnen
onderstrepen door ze in de tekst meer te gebruiken
Het beleidsplan Preventiebeleid begint met een samenvatting en er is een aangepaste samenvatting
gemaakt die inmiddels is gepresenteerd aan de inwoners (Kernpunten). De teksten van het plan en de
twee samenvattingen sluiten soms niet geheel bij elkaar aan. Wat in het ene stuk staat wordt soms in
dezelfde paragraaf in het andere stuk weggelaten.
Onderstaand komen daarom enkele aanbevelingen voor over onderwerpen die al wel een keer
vermeld zijn, maar waar we graag de aandacht op willen vestigen.
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De Participatieraad heeft aanvullingen op een aantal punten in de uitwerking en beschrijving van de
doelen:
In de preventiepiramide worden doelgroepen ingedeeld naar niveau van preventieve aanpak. Voorde
hand liggende doelgroepen zijn bijvoorbeeld mensen met een beperking, statushouders, maar de
Participatieraad wil ook expliciet de aandacht vestigen op twee specifieke doelgroepen, namelijk:
Boeren - uit onze contacten blijkt dat er onder boeren veel, vaak verborgen, problemen voorkomen.
Jongeren - met name diegenen die geen werk en inkomen hebben, maar wel uit zijn op geld en status,
vormen een risicogroep.
Voorzieningen zijn toegankelijk en bereikbaar
Uit onderzoek is gebleken dat inwoners van Dalfsen over het openbaar vervoer minder tevreden zijn
dan gemiddeld in Nederland.
Wij adviseren om in de uitwerking verbetering van de bereikbaarheid door het openbaar voervoer te
betrekken.
Openbare toiletten kunnen bijdragen aan toegankelijkheid.
De leefomgeving draagt bij aan veiligheid
Wij willen hieraan toevoegen: de veiligheid van de digitale leefomgeving. Daarbij denken we
bijvoorbeeld aan internetfraude, maar ook aan telefonische verkoop. Wij adviseren dit aspect ook mee
te nemen in het preventiebeleid.
Inwoners zijn zelfredzaam
In de beleidsnota en samenvattingen is een paar maal sprake van ofwel alcohol- ofwel drugsmisbruik.
Wij adviseren om het overal te hebben over middelenmisbruik (in brede zin) en daarbij preventieve
acties voor verschillende doelgroepen uit te werken, jeugdigen, maar ook oudere leeftijdsgroepen.
Inwoners kijken naar elkaar om
Als mensen naar elkaar omkijken, moeten zij ook weten waar ze terecht kunnen wanneer zij het niet
onderling kunnen oplossen.
Dit kan door goede informatie te geven over waar welke hulp te krijgen is, een toegankelijke sociale
kaart, laagdrempelige toegang.
Wonen
In de nota komt het onderwerp wonen een aantal malen naar voren, maar er wordt inhoudelijk
nauwelijks iets over geschreven (alleen ondersteuning bij thuis wonen).
We adviseren om in het woonbeleid de uitgangspunten van het preventiebeleid uitdrukkelijk toe te
passen. Dit leidt tot een beter woningaanbod, ook voor specifieke doelgroepen.
Financieel beleid
Het verbaast ons dat er juist bij de organisaties die een belangrijke rol (kunnen) vervullen in de
uitvoering van het preventiebeleid - Saam Welzijn, bibliotheek, Homestart - een bezuiniging
plaatsvindt. Niet duidelijk is of er daarbij ook al rekening is gehouden met gezondheidswinst en daaruit
mogelijk voortvloeiende besparing op kosten voor hulp en ondersteuning.
De Participatieraad zou graag een toelichting op de bezuinigingen zien met daarbij zo mogelijk een
prognose van de besparing die preventie oplevert.
De Participatieraad hoopt met bovenstaande een bijdrage te leveren aan een goede uitwerking van
het verdere preventiebeleid. Ook in de toekomst willen we daar graag in meedenken.
Met vriendelijke groet,
X
Voorzitter Participatieraad Dalfsen
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Reactie op het advies van de Participatieraad
Geachte X,
Hartelijk dank voor het door u uitgebrachte advies en natuurlijk ook voor het in een eerder stadium
meedenken over de inhoud van het beleidsplan preventiebeleid. Hieronder gaan we in op uw
opmerkingen en voorbeelden.
Concretiseren van de doelen
U adviseert de doelen en beoogde resultaten zo concreet mogelijk te formuleren, met als uitgangspunt
de huidige situatie (nulmeting). Hiervoor geeft u enkele voorbeelden. Uw aanvullingen gaan wij
betrekken bij de concretisering van het beleidsplan. Deze concretisering doen wij samen met de
partners in het voorveld. Dat betekent dat we met elkaar duidelijk maken wat we onder de doelen
verstaan. En welke resultaten we hierop willen halen, zodat het meetbaar wordt. In het beleidsplan
staan echter ook al resultaten genoemd, zij het op hoofdlijnen. Dit is een globale nulmeting. Bij het
operationaliseren van de doelen naar indicatoren, wordt per doel duidelijk gemaakt wat de ambitie is,
wat de activiteiten zijn die hieraan bijdragen en hoe we de voortgang meten.
Positieve gezondheid
Uw advies om meer uit te leggen over Positieve Gezondheid nemen we over. We hebben het
beleidsplan hierop als volgt aangepast.
We hebben de samenvatting voor de inwoners herschreven. Daarbij hebben we Positieve Gezondheid
toegelicht en meer uitgelegd waar vitaal en veerkrachtig betrekking op hebben. Daarnaast hebben we
nog een keer goed naar de samenvattingen gekeken. We hebben getracht deze zo goed mogelijk met
elkaar in overeenstemming te brengen.
Specifieke doelgroepen
In uw brief noemt u twee groepen inwoners die volgens u eveneens aandacht verdienen vanwege
kwetsbaarheid, namelijk de wat oudere jongeren zonder werk of geld en boeren.
De groep jongeren die u noemt is specifiek. We bepalen met de partners of bij de uitvoering van het
preventiebeleid extra aandacht nodig is voor de specifieke risicogroep die u schetst.
Voor wat betreft de doelgroep boeren zijn wij en blijven wij regelmatig in gesprek met de
belangenvereniging LTO over diverse onderwerpen die voor deze doelgroep van belang zijn.
Daarnaast wordt jaarlijks een boerenbijeenkomst georganiseerd waarbij relevante onderwerpen
besproken worden met geïnteresseerde boeren. Preventie kan hierbij tevens een onderwerp zijn.
Verder zijn er al verschillende platforms of organisaties die zich specifiek op deze doelgroep richten.
Zo bestaat het platform Boer&Toekomst, dat zich richt op stil leed op het platteland. Bovendien werkt
de gemeente samen met zogeheten erfcoaches. Dit zijn onafhankelijke adviseurs, aangesteld door de
provincie Overijssel, die erfeigenaren waaronder agrariërs kunnen helpen om na te denken over de
toekomst van hun erf. Omdat zij op veel erven komen, hebben zij een belangrijke signaleringsfunctie.
Bij de verdere uitwerking van het preventiebeleid naar activiteiten heeft deze doelgroep onze aandacht
als het gaat om verborgen problematiek.
Bereikbaarheid en toegankelijkheid
Op het openbaar vervoer hebben wij als gemeente niet veel invloed. We subsidiëren de buurtbus en
hebben in het kader van bereikbaarheid ook aandacht voor de kwaliteit van de haltes binnen onze
gemeente. Verder zijn er Automaatje en initiatieven als ‘Graag gedaan Lemelerveld’ en ‘Haaloe
Brengoe’ in Nieuwleusen waar inwoners gebruik van kunnen maken. Daarnaast behartigen wij de
belangen van onze inwoners zo goed mogelijk bij de provincie. Vanuit preventie zullen wij blijven
benadrukken dat goed sluitend netwerk een voorwaarde is voor toegankelijke voorzieningen en
daarmee voor meedoen in onze samenleving.
In het kader van de Lokale Inclusie Agenda zijn wij bezig met de zogenoemde ‘Hoge nood-app’ als
alternatief voor openbare toiletten. Deze app laat locaties zien in de gemeente Dalfsen waar mensen
terecht kunnen voor een toiletbezoek.
Leefomgeving draagt bij aan veiligheid
U adviseert ons de veiligheid van de digitale leefomgeving eveneens een plek te geven in het
preventiebeleid. Dit valt onder het doel basisvaardigheden voor iedereen. Het herkennen van
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internetfraude of oplichting is onderdeel van de digitale vaardigheden. Bij de verdere uitwerking naar
activiteiten bepalen wij met partners wat we op dit terrein zouden kunnen doen, bijvoorbeeld aan
bewustwording. Daarnaast zullen we bezien of we binnen de gemeente Dalfsen een lokale alliantie
voor financieel veilig ouder worden kunnen creëren.
Inwoners zijn zelfredzaam
U adviseert ons overal te spreken over middelenmisbruik in plaats van alcohol- of drugsmisbruik. Dit
advies nemen wij over. Bij de verdere uitwerking van preventieve acties voor verschillende
doelgroepen maken we waar nodig wel onderscheid tussen de verschillende middelen als alcohol of
drugs. Hierbij is ook aandacht voor oudere leeftijdsgroepen.
Inwoners kijken naar elkaar om
Wij zijn het met u eens dat mensen met een ondersteuningsbehoefte een plaats nodig hebben waar zij
terecht kunnen wanneer zij zelf of binnen hun netwerk niet tot een oplossing kunnen komen. Hiervoor
werken we samen met de partners in het voorveld aan een verdere ontwikkeling van het Infopunt in
het Kulturhus als laagdrempelige toegang dichtbij de inwoners. Op uw advies hebben we dit specifiek
benoemd op pagina 10. Onder optimaliseren vroegsignalering hebben wij aangegeven dat een
toegankelijke plek nodig is waar signalen gemeld kunnen worden en verder worden geleid. Daarnaast
hebben wij onderaan pagina 18 verder uitgewerkt waar inwoners volgens ons hun hulpvraag zouden
moeten kunnen stellen. Een toegankelijke sociale kaart is daarbij eveneens van groot belang; hier
blijven we met elkaar aan bouwen.
Wonen
U adviseert de uitgangspunten van preventie specifiek toe te passen in ons woonbeleid. Dit advies
nemen wij over. In 2024 wordt het woonbeleid herzien. Daarbij nemen we preventie mee. Tegen die
tijd wordt u van harte uitgenodigd ook hierover mee te denken en te adviseren. Want ook wij beseffen
dat nog niet voor iedere doelgroep altijd tijdig passende woonruimte beschikbaar is.
Daarnaast proberen we het woningaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van onze
inwoners. Hiervoor houden wij tweejaarlijks een woonbehoefte onderzoek onder de inwoners in de
gemeente Dalfsen (steekproef). Deze input nemen wij mee in de bestemmingsplannen. Ook werken
wij op het gebied van wonen welzijn en zorg samen met partners aan actuele vraagstukken zoals via
de uitprobeerservice, de ‘Verzilverlening’ en het project ‘Lang leve(n) thuis’.
Financieel beleid
U vraagt om een toelichting op de bezuiniging met daarbij indien mogelijk een prognose van de
besparing die preventie op gaat leveren.
Bij de behandeling van de begroting in november 2020 heeft de gemeenteraad besloten tot deze
bezuiniging. De hierdoor beschikbare financiële middelen vormen het kader voor het nieuwe
preventiebeleid. Daarbij is nog geen rekening is gehouden met gezondheidswinst en daaruit mogelijk
voortvloeiende besparing op kosten voor hulp en ondersteuning. De overweging bij de bezuiniging
was het eerder, dichtbij en goed signaleren en ondersteunen van inwoners door betere samenwerking
en integrale sturing. De verwachting is dat hierdoor op termijn efficiency voordelen ontstaan.
Wel merken we dat de concretisering van dit beleid en het proces van met elkaar leren en werken in
co-creatie vraagt om tijdelijke extra inzet. Dit leidt ertoe dat we de gemeenteraad gaan voorstellen
extra incidentele middelen beschikbaar te stellen om de nieuwe werkwijze van het preventiebeleid
samen met de partners verder vorm te geven.
Tot slot
We stellen uw advies erg op prijs. Ook wij ervaren de samenwerking als prettig en zullen zeker ook in
de toekomst graag gebruik maken van uw kennis en ervaringen.
Heeft u vragen?
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met …….. Vermeld het zaaknummer dat bovenin deze brief
staat.
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Dalfsen,
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Inspraakreactie de Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen

College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Dalfsen
Raadhuisstraat 1
7721AX Dalfsen
Datum: 1 september 2021
Onderwerp: inspraakreactie concept beleidsplan preventie ‘Dalfsen Vitaal en Veerkrachtig’
Geacht College van Burgemeester en Wethouders,
In deze brief geven wij onze reactie op het concept beleidsplan preventie ‘Dalfsen Vitaal en
Veerkrachtig’ van de gemeente Dalfsen.
In de afgelopen maanden zijn verschillende medewerkers van de Bibliotheek nauw betrokken
geweest bij de totstandkoming van het preventiebeleid. Wij zijn positief over de keuze van de
gemeente om te komen tot het opstellen van een preventiebeleid waarin overkoepelende
maatschappelijke doelen worden gesteld waaraan maatschappelijke partijen gezamenlijk gaan
werken. Ook onze verwachting is dat dit samenwerking stimuleert, versnippering tegengaat en dat
we hiermee nog beter de inwoner centraal kunnen stellen. We zien veel ingebrachte punten terug in
het beleidsplan en zijn blij met de aandacht in het document voor laaggeletterdheid (taal en digitaal),
basisvaardigheden en het belang van het hebben en kunnen verkrijgen van informatie.
We zien echter ook een aantal grenzen en beperkingen in het beleidsplan. Het concept
preventiebeleidsplan zoals het er nu ligt richt zich vooral op de kwetsbare inwoners, het ontmoeten
en het zorgen voor elkaar. Het is weliswaar een belangrijk onderdeel van preventie, maar wat vooral
mist is het voorkomen van deze kwetsbaarheid. Een groot deel van de wettelijke taken van de
Bibliotheek richt zich daarop. Het kunnen uitvoeren van onze wettelijke taken vinden wij
onvoldoende terug in het beleidsplan. Ook de financiële paragraaf roept bij ons de nodige vragen op.
Wettelijke taken openbare bibliotheek
De Bibliotheek is in beginsel een culturele organisatie met een maatschappelijke opgave. Het doel
van de openbare bibliotheek is het geven van publieke (en laagdrempelige) toegang tot informatie en
cultuur. De WSOB (wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) benoemt een vijftal functies
waaraan elke openbare bibliotheekorganisatie dient te voldoen. Deze functies dragen bij aan de
persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke kansen van iedereen:
1. Kennis en informatie ter beschikking stellen
2. Ontwikkeling en educatie bieden
3. Lezen bevorderen en het laten kennismaken met literatuur
4. Ontmoeting en debat organiseren
5. Kennis laten maken met kunst en cultuur
De eerste functie is de klassieke uitleenfunctie, de andere functies gaan over het gebruiken van de
collectie en de in de bibliotheek aanwezige expertise voor maatschappelijke doelen zoals
leesbevordering, de aanpak van laaggeletterdheid en het informeren van burgers.
In het concept beleidsplan komt ondermeer het bevorderen van geletterdheid en leesplezier bij
kinderen, het organiseren van ontmoeting en debat en het laten kennis maken met kunst en cultuur
onvoldoende aan bod.
Bevorderen van lezen en het laten kennis maken met literatuur
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Voor veel basisvaardigheden is taal de basis. In Nederland blijken ca. 2,5 miljoen mensen moeite te
hebben met lezen en schrijven. In het concept beleidsplan komt de aanpak van laaggeletterdheid bij
volwassenen goed aan de orde. Echter, de kiem van deze laaggeletterdheid ligt bij de jeugd en bij het
onderwijs. Het opdoen van taalvaardigheid kan niet vroeg genoeg beginnen. In Nederland verlaat
25% van de kinderen de basisschool met een leesachterstand van 2,5 jaar. Effectieve preventieve
aanpak gericht op leesbevordering bij jonge kinderen is essentieel om laaggeletterdheid op latere
leeftijd tegen te gaan. Dit vinden wij onvoldoende terug in het beleidsplan. De Bibliotheek heeft een
aantal maatregelenpakketten in huis om leesbevordering en leesplezier voor kinderen van 0 tot 18
jaar te stimuleren, maar kan deze met de huidige beschikbare budgetten echter maar voor een deel
van de jeugd in de gemeente Dalfsen inzetten.
Organiseren van ontmoeting en debat
In het conceptbeleidsplan is geen aandacht besteed aan deze wettelijke taak van de openbare
bibliotheek. Juist in deze tijd van social media en veel verschillende manieren van nieuwsgaring is het
organiseren van ontmoeting en debat van wezenlijk belang voor het kritisch denkvermogen en heeft
daardoor mede een educatieve functie.
Kunst en cultuur
Wij begrijpen uit het concept beleidsplan dat het cultuurbeleid van de gemeente onderdeel wordt
van het preventiebeleid. Echter het belang van kunst en cultuur wordt in het concept beleidsplan
niet uitgewerkt. Kunst en cultuur prikkelt je verbeelding, vergroot je wereld, helpt je in te leven in
het leven van een ander en stimuleert het kritische denken. Allemaal elementen die bijdragen aan
een vitale samenleving. Het culturele beleid van de gemeente kan onderdeel zijn van het
preventiebeleid, maar in dit concept beleidsplan ontbreekt een uitwerking daarvan. De Bibliotheek
heeft daar een eigen rol in te vervullen, al is dit met de huidige beschikbare budgetten helaas een
bescheiden rol.
Bezuiniging van vijf procent op het totale subsidiebudget van de bibliotheek
In hoofdstuk 6 van het concept preventiebeleidsplan geeft u aan dat de Bibliotheek in 2021 en 2022
een inhoudelijk budget ontvangt van € 747.000 en voor 2023 en volgende jaren een inhoudelijk
budget van € 709.670 gaat ontvangen. Het is echter niet juist dat dit inhoudelijke budgetten betreft.
In deze budgetten is namelijk een bedrag van ruim € 191.000 (exclusief BTW) aan huisvestingskosten
opgenomen. De hoogte van deze huisvestingskosten is voor een groot deel door de gemeente
bepaald, wij zijn daar geen partij in geweest. Dat de Bibliotheek hiermee vijf vestigingen kan
bekostigen en hiermee een belangrijke basisvoorziening is binnen alle Kulturhusen in de gemeente is
een groot goed. Dit is belangrijk voor de leefbaarheid van de kernen in de gemeente Dalfsen en de
toegankelijkheid en laagdrempeligheid van de bibliotheek als basisvoorziening.
Op een bedrag van ca. € 67.000 na zijn de budgetten die de Bibliotheek ontvangt van de gemeente
Dalfsen niet geïndexeerd. Dit betekent dat we vanaf 2019 jaarlijks al te maken hebben met een
verkapte bezuiniging van ca. 2 à 3 % per jaar. De Bibliotheek heeft aan de uitgavenkant immers wel
te maken met jaarlijkse prijsstijgingen en CAO gerelateerde salarisverhogingen.
De budgetten van de Bibliotheek staan al een aantal jaren onder druk. Op meerdere manieren
hebben we de afgelopen jaren gekeken naar bezuinigingsmogelijkheden. De rek is daar inmiddels wel
uit. Voor het kunnen uitvoeren van onze wettelijke taken hebben we een bepaald basisbudget nodig
en een groot deel daarvan is voor personeelskosten. Al hebben wij de luxe dat wij kunnen beschikken
over een groot aantal vrijwilligers, de uitvoering van onze taken en het kunnen opleiden en
faciliteren van onze vrijwilligers staat of valt met goed gekwalificeerd personeel. Daar kunnen en
mogen wij niet nog meer op bezuinigen, als wij een openbare bibliotheekorganisatie willen blijven.
En als stichtingsbestuur hebben wij die opdracht.
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Concluderend stellen wij dat wij de integrale aanpak van het preventiebeleid en de daaruit
voortkomende nauwere maatschappelijke samenwerking toejuichen. Hierdoor kunnen wij samen
met onze partners de inwoner van de gemeente Dalfsen beter van dienst zijn. Echter, bij preventie
gaat juist de kost voor de baat uit. In die zin is het vreemd dat in het concept preventiebeleidsplan
uitgegaan wordt van een bezuiniging van 5 %, ook al heeft de Raad bij de begrotingsbehandelingen
hier al mee ingestemd. Overigens zonder dat hierbij duidelijk was waarop dan bezuinigd zou gaan
worden. Voor de Bibliotheek heeft de voorgestelde korting van 5% op de budgetten voor zowel
inhoudelijk beleid als voor huisvestingskosten, naast de reeds genoemde jaarlijkse bezuinigingen van
2 à 3 %, echter de nodige ongewenste consequenties. Als bestuur van een zelfstandig functionerende
stichting zijn wij verantwoordelijk voor de uitvoering van een sluitende begroting en als deze extra
korting per 2023 zijn beslag gaat krijgen, is het sluiten van één of meerdere vestigingen helaas
onvermijdelijk.
Graag lichten wij onze inzichten en opvattingen toe in een gesprek met u, alvorens u een definitief
standpunt inneemt.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Stichting Openbare Bibliotheek Dalfsen Nieuwleusen,
X
Voorzitter
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Reactie op de inspraak van de Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen

Geachte voorzitter,
Hartelijk dank voor uw uitgebreide inspraakreactie op ons concept beleidsplan preventiebeleid. Het
verheugt ons dat u positief bent over onze keuze voor een overkoepelend preventiebeleid. Wij vinden
uw brief zeer helder en maken dan ook geen gebruik van uw aanbod voor een toelichtend gesprek.
Het preventiebeleid is de basis om de komende tijd meer in samenwerking met andere partners te
komen tot mooie resultaten voor onze inwoners. U bent en blijft daar actief bij betrokken. Hieronder
gaan we inhoudelijk in op uw reactie.
Wettelijke taken openbare bibliotheek
U geeft aan dat het preventiebeleid zich vooral richt op kwetsbare inwoners en minder ingaat op het
voorkomen van deze kwetsbaarheid. In het concept beleidsplan komt volgens u het bevorderen van
geletterdheid en leesplezier bij kinderen, het organiseren van ontmoeting en debat en het laten kennis
maken met kunst en cultuur onvoldoende aan bod.
Deze indruk willen wij niet geven. De basis van ons preventiebeleid is juist zorgen dat alle inwoners
mee kunnen doen. Daarom zetten wij in op de onderste laag van de preventiepiramide, waar nog
geen sprake is van problemen. Denk aan sporten, genieten van natuur en cultuur, lezen en
informatievoorziening. De door u genoemde wettelijke taken vallen wat ons betreft hieronder. Wij zijn
het echter met u eens dat de focus binnen het doel zelfredzaamheid met name ligt op de thema’s die
aandacht behoeven.
Op basis van uw signaal hebben wij daarom de volgende aanpassing gedaan in het beleidsplan:

-

Op pagina 13 hebben wij bij ambitie de onderste trede van de piramide benoemd, waarop
we blijven investeren.
Op pagina 18 hebben wij onder het doel inwoners zijn zelfredzaam de tekst aangevuld met
extra nadruk op zingeving.
Op pagina 19 hebben we aangegeven dat we met name op de vier genoemde doelen
focussen wanneer keuzes noodzakelijk zijn.

Bevorderen lezen en laten kennismaken met literatuur
U geeft aan dat effectieve preventieve aanpak gericht op leesbevordering bij jonge kinderen essentieel
is om laaggeletterdheid op latere leeftijd tegen te gaan. Maar dat dit onvoldoende terug te vinden is in
het beleidsplan. Daarnaast geeft u aan dat uw activiteiten op dit onderwerp door de huidige
beschikbare budgetten slechts voor een deel van de jeugd in de gemeente Dalfsen kunnen worden
ingezet.
Wij zijn met u van mening dat het voorkomen van laaggeletterdheid start op zeer jonge leeftijd. Bij de
uitwerking van dit beleidsdoel wordt dat ook duidelijk. Wanneer de beschikbare budgetten niet
toereikend zijn, moeten we keuzes maken binnen de doelen of kijken naar ons ambitieniveau.

Organiseren van ontmoeting en debat
U noemt dat we in het beleidsplan geen aandacht besteden aan het organiseren van ontmoeting en
debat. Dat klopt. Het beleidsplan is op hoofdlijnen en niet vertaald naar alle activiteiten die in Dalfsen
plaatsvinden. Bij de concretisering van de beleidsdoelen naar activiteiten komen ook de wettelijke
taken van de bibliotheek ter sprake. Als bibliotheek bent u een van de kernpartners waarmee we deze
concretisering vormgeven.
Kunst en cultuur
U geeft aan dat het belang van kunst en cultuur onvoldoende naar voren komt. Het is de eerste keer
dat wij een preventiebeleid opstellen. Hierdoor kan het zijn dat het evenwicht tussen alle verschillende
onderwerpen (sport, cultuur, mantelzorg, welzijn, maatschappelijk werk, gezondheid, fysieke
leefomgeving, wonen, vrijwilligers, jeugd, etc.) nog niet volledig is. Door het preventiebeleid te gaan
uitvoeren, zullen we merken of de doelen in het plan voldoende dekkend zijn voor alle waardevolle
activiteiten die in Dalfsen plaatsvinden. Daarbij lopen we mogelijk tegen de door u genoemde grenzen
en beperkingen van het beleidsplan aan. Een volgende versie van het preventiebeleid zal hierdoor
vast en zeker verbeteringen bevatten.
Wij willen echter nu al iets doen met uw signaal en hebben het beleidsplan hierop als volgt aangepast:
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-

Op pagina 16 hebben wij kunst in openbare ruimte en Schat van Dalfsen genoemd als
voorbeelden die bijdragen aan een gezonde leefomgeving.
Op pagina 22 hebben wij gekozen voor een andere formulering van het tweede doel onder
vitale gemeenschap en tevens meer nadruk gelegd op cultuur als basis voor verbinding.

Bezuinigingen
U schrijft dat de genoemde middelen in het beleidsplan niet alleen voor inhoudelijke ontwikkelingen
zijn maar ook voor vaste kosten waar u geen invloed op hebt. En dat de door de gemeenteraad
besloten bezuiniging ongewenste consequenties heeft; het sluiten van een of meer vestigingen lijkt
hierdoor onvermijdelijk, zo geeft u aan.
De gemeenteraad heeft tot verlaging van de budgetten voor alle organisaties besloten tijdens de
behandeling van de begroting in november vorig jaar. U heeft toen van de gelegenheid gebruik
gemaakt om uw zienswijze kenbaar te maken. Het door de gemeenteraad genomen besluit is
inderdaad, zoals u ook aangeeft, het gegeven financiële kader.
Wij gaan er van uit dat door meer onderlinge samenwerking en integrale sturing op termijn efficiency
voordelen ontstaan. Wel merken we dat de concretisering van dit beleid en het proces van met elkaar
leren en werken in co-creatie vraagt om tijdelijke extra inzet. Dit leidt ertoe dat we de gemeenteraad
gaan voorstellen extra incidentele middelen toe te kennen om de nieuwe werkwijze van het
preventiebeleid met elkaar verder vorm te geven. Over wat deze besluitvorming voor u betekent,
blijven we met u in gesprek.
Heeft u vragen?
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met …….. Vermeld het zaaknummer dat bovenin deze brief
staat.
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Dalfsen,
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