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Voorstel: 
Wij stellen u voor:  

1. akkoord te gaan met het evaluatierapport Kulturhus de Mozaïek; 
2. open te staan voor overdracht van het gebouw aan stichting Kulturhus de Mozaïek waarbij op 

basis van dit principe besluit de komende maanden de voorwaarden waaronder de overdracht 
plaatsvindt verder worden uitgewerkt; 

3. op basis van het evaluatierapport de volgende bedragen beschikbaar te stellen: 
a. energiekosten.  
In verband met de praktijkcijfers voor energiekosten wordt de huisvestingssubsidie voor de vaste 
en niet commerciële gebruikers: 

o met ingang van 1 januari 2009 structureel verhoogd met € 7.500,--. Dit bedrag wordt 
jaarlijks geïndexeerd; 

o voor de periode 1 april 2004 tot en met 31 december 2008 wordt een eenmalige subsidie 
verleend van € 30.000,--; 

b. verdere uitwerking Kulturhusfilosofie.  
Naast bovenstaande bedragen stellen wij voor om voor de verdere uitwerking van de 
Kulturhusfilosofie een eenmalig bedrag beschikbaar te stellen van € 30.000,--. Dit onder de 
voorwaarde dat de plannen worden uitgewerkt in overleg met de vaste gebruikers  en dat voor de 
plannen de aangevraagde Leader subsidie beschikbaar komt; 

4. voor de extra kosten van beheer en voor de compensatie van vervanging van inventaris worden, 
gelet op de uitkomsten van de Voorjaarsnota 2009, op dit moment geen extra gelden beschikbaar 
gesteld. Deze twee onderdelen zullen betrokken worden bij de voorwaarden waaronder het 
gebouw in eigendom wordt overgedragen; 

5. bij de Voorjaarsnota 2009 de dekking van de benodigde extra gelden aan de orde te stellen.  
 
 
I. Inleiding:
Het is al weer vijf jaar geleden dat HKH prinses Margriet Kulturhus De Mozaïek heeft geopend. 
Met de ervaringen van het eerste lustrum wordt in bijgaande notitie in financieel opzicht en in beleidsmatig 
opzicht teruggeblikt en vooruitgekeken. De notitie is opgesteld in overleg met de vaste gebruikers van het 
kulturhus en de stichting Kulturhus de Mozaïek. 
 



 

 

 

  

 

   

 

De notitie is als volgt opgebouwd. Allereerst een terugblik op de totstandkoming van Kulturhus de Mozaïek. 
Daarna wordt ingegaan op de financiële evaluatie. Daarbij wordtn een aantal knelpunten genoemd. Als 
vervolg op de financiële evaluatie wordt ingegaan op het inhoudelijke verhaal; wat zijn de ervaringen in de 
eerste vijf jaren en hoe ziet de lijn voor de komende jaren er uit. Welke stappen worden er gezet in de 
doorontwikkeling van de Kulturhusfilosofie. De notitie wordt afgesloten met een aantal voorstellen voor 
extra subsidie; waarbij in verband met de gevolgen van de kredietcrisis wel een voorbehoud gemaakt wordt 
ten aanzien van de financiële haalbaarheid. 
 
II. Beleidskader en rol gemeente:
Het Kulturhusconcept draagt bij aan de leefbaarheid in de kernen. 
In de kadernota WMO: Mee(r)doen in Dalfsen, WMO beleidskader gemeente Dalfsen 2008-2011, hebben 
wij aangegeven dat wij uitgaan van de kracht en de sociale samenhang in de kern als het gaat om de 
leefbaarheid. 
 
Vanuit deze visie is het van belang dat er op kernniveau voortdurend geïnvesteerd wordt in een sterk 
maatschappelijk voorzieningenniveau. Het Kulturhusconcept, waarbij een intensieve 
samenwerkingsverband ontstaat tussen verschillende instellingen, kan een belangrijke bijdrage leveren 
aan een sterk maatschappelijk voorzieningenniveau. Dit wil niet zeggen dat er voortdurend nieuwe of extra 
activiteiten moeten komen, maar dat wel continue aandacht is voor de vraag hoe kun je met de 
betrokkenen instellingen elkaar versterken en de plaatselijke bevolking optimaal bedienen. 
 
Vanuit deze visie ondersteunt de gemeente het Kulturhusmodel. In financiële zin en in beleidsmatige zin. 
De gemeente zal echter niet de uitvoerende rol op zich nemen. Deze rol wordt overgelaten aan stichting 
Kulturhus de Mozaïek en de vaste gebruikers. 
 
III. Conclusie notitie. 
Hierbij maken wij onderscheid in de uitkomsten van de beleidsmatige evaluatie en de uitkomsten van de 
financiële evaluatie. 
 
Uitkomsten beleidsmatige evaluatie.  
In de gesprekken met de vaste gebruikers en stichting Kulturhus de Mozaïek is aangegeven dat het 
Kulturhus in Lemelerveld duidelijk op de kaart staat. De vaste gebruikers zijn over het algemeen  tevreden 
met het Kulturhus, zeker in vergelijking met de huisvestingssituatie van voor 2004. 
De Lemelervelders weten het gebouw te vinden en er is veel waardering en belangstelling voor de 
verschillende activiteiten. Ook hebben alle instellingen de Kulturhusfilosofie omarmd.  
Zowel de vaste gebruikers als stichting Kulturhus de Mozaïek hebben daarbij aangegeven dat in de 
komende periode nog wel een aantal stappen gezet moet worden in de doorontwikkeling van de 
kulturhusfilosofie. Zaken die daarbij in beeld komen zijn.  

- aanpassing organisatiestructuur; 
- projectplan verdere uitwerking van de kulturhusfilosofie; 
- de overdracht van het eigendom van het gebouw; 
- de wijziging van de subsidiestromen. 

 
Voor de overdracht van de eigendom van het gebouw vragen wij uw raad om hierover op dit moment een 
principe besluit te nemen om open te staan voor overdracht van het gebouw. Op basis van het principe 
besluit worden in de komende tijd de voorwaarden van de overdracht nader uitgewerkt. 
 



 

 

 

  

 

   

 

Uitkomsten financiële evaluatie. 
Op basis van de notitie stellen wij u het volgende voor. 
1. Energiekosten.  
In verband met de praktijkcijfers voor energiekosten wordt de huisvestingssubsidie voor de vaste en niet 
commerciële gebruikers: 

a. met ingang van 1 januari 2009 structureel verhoogd met € 7.500,--. Dit bedrag wordt 
jaarlijks geïndexeerd; 

b. voor de periode 1 april 2004 tot en met 31 december 2008 wordt een eenmalige subsidie 
verleend van € 30.000,--. 

 
2. Verdere uitwerking Kulturhusfilosofie.  
Naast bovenstaande bedragen stellen wij voor om voor de verdere uitwerking van de Kulturhusfilosofie een 
eenmalig bedrag beschikbaar te stellen van € 30.000,--. Dit onder de voorwaarde dat de plannen worden 
uitgewerkt in overleg met de vaste gebruikers en de aangevraagde Leader subsidie beschikbaar komt. Van 
het beschikbaar gestelde bedrag van € 30.000,-- komt € 10.000,-- ten laste van de reguliere subsidie voor 
gezamenlijke programmering. 
 
Gelet op de uitkomsten van de concept Voorjaarsnota 2009 stellen wij voor om op dit moment geen extra 
gelden beschikbaar te stellen voor de kosten van extra beheer en de compensatie voor vervanging van 
inventaris. Deze twee onderdelen zullen betrokken worden bij de voorwaarden waaronder het gebouw in 
eigendom wordt overgedragen; 
 
 
Alternatieven:
Zie de notitie 
 
Financieel kader:
Zie hiervoor de uitkomsten van de financiële evaluatie. Voor wat betreft de dekking van de extra 
subsidiegelden hebben wij het voorbehoud gemaakt dat bij de Voorjaarsnota 2009 de benodigde middelen 
vrijgemaakt kunnen worden.    
 
Communicatie:
De (concept)notitie is opgesteld in overleg met de vaste gebruikers van het kulturhus en de stichting 
Kulturhus de Mozaïek 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 
 


