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Doel:
U wordt gevraagd te discussiëren over de uitgangspunten zoals beschreven in de notitie 
“Uitgangspunten kaders kulturhusen gemeente Dalfsen”. Uw visie over de uitgangspunten is een 
opmaat naar een kadernotitie die in 2022 aan uw raad zal worden aangeboden ter besluitvorming.
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Inleiding: 
De kulturhusen in onze gemeente hebben in de afgelopen jaren allemaal een bepaalde ontwikkeling 
doorgemaakt. Bijvoorbeeld ten aanzien van het gebouw, de exploitatie, de partners of de 
eigendomssituatie. Daarnaast zijn in de afgelopen jaren ook diverse gesprekken in de gemeenteraad 
gevoerd over de Kulturhusen. Denk aan de Voorjaarsnota 2008 met de notitie Grote Projecten. 
Daarna is in 2012 nog gesproken over het onderwerp Grip op Kulturhusen en is in 2019 de raad 
middels een memo geïnformeerd over de voortgang hierop. Hiermee spraken we impliciet over 
kaders, waarbinnen we sturen op de Kulturhusen.
De laatste gesprekken in de raad waren naar aanleiding van het rekenkamerrapport ‘Kulturhusen in 
Dalfsen’. Hieruit zijn een aantal aanbevelingen gekomen, waaronder aan de raad om de kaders voor 
de Kulturhusen te bespreken en deze te actualiseren naar de huidige situatie. En aan het college van 
B&W het organiseren van een informatiemoment met de raad, waarbij de ontwikkelingen van de 
Kulturhusen in gezamenlijkheid worden bekeken
De ontwikkelingen in de afgelopen jaren en de beide aanbevelingen van de Rekenkamercommissie 
(Rkc) zijn voor het college aanleiding om de belangrijkste uitgangspunten als opmaat naar een actueel 
kader te schetsen. Deze uitgangspunten zijn gebaseerd op eerdere gesprekken, uitspraken en 
inzichten, zoals de eerder genoemde documenten. Met deze notitie maken we de uitgangspunten 
voor een actueel kader expliciet en willen we deze toetsen aan de actualiteit en huidige inzichten.
Daarnaast informeren we hiermee de raad over de stand van zaken bij de Kulturhusen en de 
ontwikkelingen die gaande zijn.

Vergelijking mogelijkheden:
Een kader voor de kulturhusen bestaat uit diverse onderdelen. In de notitie worden de volgende 
thema’s onderscheiden:
a. Doelstellingen
b. Sturing en governance
c. Rollen en verantwoordelijkheden
d. Monitoring en informatievoorziening 

Verschillen:
Bij elk van de genoemde thema’s bestaat de mogelijkheid van een verschil van inzicht. Bij de thema’s 
a. en c. gaat het met name om de vraag hoe we als gemeente tegen de kulturhusen aankijken, welke 
functie deze voorziening in de samenleving inneemt en wat we verwachten van het bestuur en het 
functioneren van een kulthurhus. Bij b. gaat het met name over de verhouding tussen de gemeente en 
de kulthurhusen, de mate van vrijheid, danwel sturing, die gewenst is en welk instrumentarium daarbij 
passend is. Tenslotte gaat het bij d. om de vraag welke informatie nodig is om een oordeel te kunnen 
geven over het functioneren van een kulturhus. Om dit te kunnen bepalen is de ontwikkelmeter 
opgesteld.
Daarnaast zijn in onze gemeente vijf kulturhusen. Deze zijn allemaal verschillend wat betreft historie, 
functies, omvang en de bestuurlijk-juridische structuur.

Duurzaamheid
Bij de gebouwen van de kulturhusen wordt veel aandacht besteed aan duurzaamheid. 

Communicatie:
Het rapport van de Rkc en de discussie in de raad over het kader en de informatievoorziening, zijn 
een basis voor de gesprekken met de kulturhusen. Deze gesprekken vinden plaats met de 
afzonderlijke kulturhusen en daarnaast worden gezamenlijke bijeenkomsten gepland. 

Vervolg:
Zoals is gemeld vormt het raadsvoorstel een opmaat naar een kadernotitie die in 2022 aan de raad zal 
worden voorgelegd. Hiermee wordt een basis gelegd voor de komende jaren. Het heeft betekenis voor 
de gesprekken die worden gevoerd met de kulturhusen, de sturing, de financiering, de verantwoording 
en de verdere dynamiek in de ontwikkelmeter. 

Bijlagen:
Notitie “Uitgangspunten kaders kulturhusen gemeente Dalfsen” 
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drs. E. van Lente Ing. S.A.D.C. van Geffen


