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Voorstel:
1. Aan Stichting Scouting Dalfsen een subsidie te verlenen van € 5.320,- voor de verbouw van het 

voormalige materiaalhok tot een onderkomen voor de groep Rowans (15-18 jarigen); 
2. De subsidie ten laste te brengen van de post Reserve Jeugdvoorzieningen.

 
 
Inleiding:
De Stichting Scouting Dalfsen heeft onlangs de bouw van een nieuwe kapschuur cq materiaalhok 
afgerond. De bouw is door middel van diverse acties en eigen middelen bekostigd. Met het gereedkomen 
van het nieuwe materiaalhok is nu ruimte ontstaan voor een onderkomen voor de Rowans, de groep leden 
tussen de 15-18 jaar. Dit vergt een aanzienlijke investering en men vraagt daarom om een gemeentelijke 
bijdrage.  
De Stichting Scouting Dalfsen heeft in 2003 een subsidie van € 9.000,- voor een eigen onderkomen voor 
de Rowans ontvangen. Het bestuur heeft toen de afweging moeten maken de groep Rowans in eerste 
instantie toch geen eigen ruimte te geven, maar de ruimte te bestemmen voor een extra speltak 
(leeftijdsgroep). Dat was toentertijd een nog groter knelpunt. Wij hadden en hebben daar begrip voor.   
 
Beleidskader en rol gemeente:
De uitbreiding wordt voor een belangrijk deel door zelfwerkzaamheid gerealiseerd. De gemeente kan een 
ondersteunende rol spelen door een financiële bijdrage te leveren. Scouting Dalfsen biedt kinderen en 
jongeren een plezierige vrijetijdsbesteding. Samenwerken, avontuur, respect voor elkaar en de 
leefomgeving, zelfstandigheid en ontplooiing zijn hierbij centrale thema's. Stichting Scouting Dalfsen valt 
onder het jeugd- en jongerenwerk. Binnen het gemeentelijk (welzijns-)beleid heeft de doelgroep jeugd 
prioriteit. In het collegeprogramma is aangegeven dat de ambities van het college specifiek zijn gericht op 
onder andere het jongerenbeleid. 
 
Alternatieven:
De Rowans (15-18 jarigen) hebben op dit moment geen eigen onderkomen waar ze de eigen activiteiten 
kunnen doen. Zonder financiële bijdrage wordt het voor de stichting erg moeilijk de gewenste verbouwing 
te realiseren. 
 
 



 
 
 

  

 
   

 

Financieel kader:
Voor de verbouw heeft de stichting een begroting ingediend van € 14.238,60.  
 
Materialen   € 10.638,60 
Eigen arbeid (180 uur x € 20,-)   €   3.600,- 
 
Totaal    € 14.638,60 
 
Gemeentelijke bijdrage (maximaal 50%van € 10.638,60): €  5.319,30 
 
 
Wij stellen voor de kosten ad. € 5.320,- te dekken uit de post Reserve Jeugdvoorzieningen.  
 
 
Communicatie:
Beschikking naar Stichting Scouting Dalfsen. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 

 


