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Voorstel:
1. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport “Kulturhusen in Dalfsen” inclusief de bestuurlijke
reactie van het college.
2. In te stemmen met de conclusies en de aanbevelingen over te nemen.
3. Het college te verzoeken uitvoering te geven aan deze aanbevelingen en hierover aan de
raad te rapporteren.

Inleiding:
Een onderzoek naar de ambities, eisen en doelstellingen van en bij de verschillende Kulturhusen in
Dalfsen staat al sinds 2016 op de lijst met onderwerpen van mogelijke rekenkameronderzoeken. In
het onderzoeksprogramma 2019-2021 is dit onderwerp, mede na consultatie van het presidium,
wederom opgenomen. Dit onderzoeksprogramma is ter kennisname aan de raad aangeboden.
De rekenkamercommissie (RKC) biedt de raad met dit raadsvoorstel het uitgevoerde onderzoek aan.
Hoofdvraag was of met de realisering van de Kulturhusen de beoogde doelen zijn gehaald. Het
rapport “Kulturhusen in Dalfsen” bevat enkele conclusies, antwoord op de hoofdvraag, vier
aanbevelingen aan de raad en vier aanbevelingen aan het college van B&W. Met dit raadsvoorstel
stelt de RKC de raad voor om in te stemmen met de in het rapport geformuleerde conclusies en de
aanbevelingen over te nemen.
Argumenten:
1.1. Het Rekenkamerrapport geeft de gemeenteraad inzicht in de werking en effectiviteit van de
Kulturhusen.
Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van november 2020 tot en met mei 2021 en daarin zijn
verschillende onderzoeksmethodes toegepast. Er is een documentstudie verricht, er zijn meerdere
(groeps)interviews gehouden, onder de inwoners is een enquête uitgezet en bij de verschillende
Kulturhusen zijn casestudy’s uitgevoerd. Met dit onderzoek is een goed beeld verkregen van de
vastgestelde doelen en ambities voor de Kulturhusen, de huidige situatie bij de verschillende
Kulturhusen en de mate waarin die op elkaar aansluiten.
1.2. Deze werkwijze is in overeenstemming met de Verordening.
Het onderzoeksrapport wordt samen met de reactie van het college van burgemeester en wethouders
aan de raad aangeboden. De raad neemt besluiten naar aanleiding van de conclusies en
aanbevelingen van het onderzoeksrapport met inachtneming van de reactie van het college van
burgemeester en wethouders.
1.3. Het onderzoeksrapport is niet aangepast naar aanleiding van de bestuurlijke reactie.
Het college bedankt de rekenkamercommissie voor dit onderzoek en de heldere uiteenzetting. Uit de
bestuurlijke reactie blijkt dat het college de uitkomsten zien: “als een aanmoediging om verder te gaan
op de ingeslagen weg”. Het college geeft nog wel een kleine verheldering op de subsidieverstrekking
aan de Trefkoele+.
2.1. Uit het onderzoeksrapport volgen vier aanbevelingen voor de raad over kaders, beleid en
informatievoorziening.
Uit het onderzoek blijkt dat de huidige kaders stammen uit de tijd dat de meeste Kulturhusen in
oprichting waren. De kaders zijn deels niet meer van toepassing en onvoldoende concreet om de
effectiviteit van Kulturhusen te kunnen monitoren en eventueel bij te sturen. Daarom wordt
aanbevolen om de kaders voor de Kulturhusen te actualiseren, concreter uit te werken en te bekijken
op welke manier de kaders gebruikt kunnen worden om beleid te vormen. Uit het onderzoek blijkt ook
dat de raad zich geen actueel en structureel beeld kan vormen van de ontwikkelingen van de
Kulturhusen op basis van de huidige informatievoorziening. Daarom wordt aanbevolen om vast te
stellen welke informatie gewenst is vanuit de raad. Dan kan de informatie op een meer
gestructureerde manier worden behandeld, waarbij ontwikkelingen bij Kulturhusen ook onderling
vergeleken kunnen worden en er kansen ontstaan ten aanzien van de inhoudelijke kaderstelling. Het
college benadrukt in zijn reactie dat de Kulturhusen wel gebaat zijn bij speelruimte.
2.2 De aanbevelingen uit het rapport voor het college richten zich op de informatievoorziening aan de
raad.
Op basis van de (aangepaste) kaders voor de Kulturhusen kan de informatievoorziening aan de raad
worden gestructureerd.

Dit geldt zowel voor de timing van de informatie die wordt besproken, als de vorm waarin deze
informatie wordt gegoten. Deze herijking van de kaders zou een structureel karakter moeten krijgen,
bijvoorbeeld eens per collegeperiode. Er wordt aanbevolen om hiervoor de ontwikkelmeter te
gebruiken bij alle Kulturhusen. Het college geeft in zijn reactie aan voornemens te zijn dit najaar een
overzicht van de ontwikkelingen aan de raad te presenteren en ontwikkelmeter te gebruiken bij alle
Kulturhusen. In de gesprekken met de Kulturhusen zal het college ook de aandacht hebben voor de
gegeven aanbevelingen.
Kanttekeningen en risico’s
Geen.
Alternatieven:
De raad kan besluiten om de conclusie en aanbevelingen niet of in gewijzigde vorm over te nemen.
De RKC is van oordeel dat met de voorgestelde aanbevelingen recht wordt gedaan aan de vraag van
de gemeenteraad.
Duurzaamheid:
Geen.
Financiële dekking:
De kosten van het onderzoek vallen binnen het door de raad beschikbaar gestelde budget van de
RKC.
Communicatie:
De aanbiedingsbrief van de RKC wordt in afschrift aan het college gestuurd.
Vervolg:
Het college wordt verzocht tot nadere uitwerking van de aanbevelingen.
Bijlagen:
- Aanbiedingsbrief Rekenkamercommissie;
- Rapport “ Kulturhusen in Dalfsen“, versie na bestuurlijke wederhoor;
- Brief en reactie van het college in het kader van wederhoor.

De rekenkamercommissie van de gemeente Dalfsen,
de voorzitter,
mr. J. Smit

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van de rekenkamercommissie;
gezien het onderzoeksrapport “Kulturhusen in Dalfsen”;
gelet op artikel 9 van de Verordening rekenkamercommissie Dalfsen;

besluit:
1. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport “Kulturhusen in Dalfsen” inclusief de bestuurlijke
reactie van het college.
2. In te stemmen met de conclusies en de aanbevelingen over te nemen.
3. Het college te verzoeken uitvoering te geven aan deze aanbevelingen en hierover aan de raad te
rapporteren.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 25 oktober
2021.
De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. E. van Lente

de griffier,
drs. J. Leegwater

