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 status: BESLUITVORMEND 
 

Agendapunt: 11 
Onderwerp: Advies aankoop Postkantoor 
  
Commissie: 04-04-2011, nr. 14 
Raadsvoorstel: 26-04-2011, nr. 57 
  
Portefeuillehouder : Jhr. M.R.H.M. von Martels 
Beleidsterrein:  
Programma:  
  
Ter inzage (o.m.) : Advies aankoop postkantoor met (bijbehorende) vertrouwelijke bijlagen. 
Informant: G.R. Doornewaard 

E. j.doornewaard@dalfsen.nl 
T. (0529) 43 89 12 

  
 

 
Voorstel:

• Kennisnemen van bijgevoegd (vertrouwelijk) advies 

• Afzien van het beschikbaar stellen van het door de Historische Kring gevraagde bedrag (€ 
600.000,-) vangwege de financiële onhaalbaarheid van het plan.

 
 
Inleiding:
Op 8 oktober 2010 ontving de gemeente (college en raad) een brief van de Historische Kring Dalfsen met 
het verzoek om geld beschikbaar te stellen voor de aankoop van het voormalige postkantoor aan de 
Bloemendalstraat ten behoeve van huisvesting voor de Historische Kring Dalfsen en andere activiteiten op 
het gebied van kunst en cultuur. De Historische Kring is al langere tijd op zoek naar vervangende 
huisvesting. 
 
In de raadsvergadering van 22 november 2010 stond deze brief op de agenda bij de ingekomen stukken 
van de raad en heeft de voorzitter van de Historische Kring de brief toegelicht. Daarna is er op 3 december 
2010 een aanvullende brief ontvangen en is er tijdens de commissievergadering van 6 december 2010 
ingesproken door stichting Kunst om Dalfsen over de aankoop van dit pand.  
 
Dit alles heeft geresulteerd in een raadsmotie van 13 december 2010. Hierin wordt het college verzocht 
om:  

1. te onderzoeken hoe de Historische Kring voor al haar activiteiten een passende plaats voor haar 
activiteiten in Dalfsen kan krijgen; 

2. te onderzoeken of het wenselijk en mogelijk is om hiervoor het oude postkantoor beschikbaar te 
krijgen (kopen, huren, aankoop door Historische kring, etc.), eventueel het gehele pand incl. open 
terrein met mogelijkheden voor parkeren 

3. de mogelijkheden te onderzoeken in samenhang met de invulling en/of verkoop van de locaties in 
de gebouwendans in Dalfsen 

4. Een financiële onderbouwing te geven van de mogelijkheden 
5. In een voorstel in de gemeenteraad van maart 2011 terug te komen zodat er een besluit kan 

worden genomen. 
 
Het  college heeft onderzoek gedaan naar de aangedragen punten in de motie en in bijgevoegde 
rapportage komt het college op de uitkomsten hiervan terug. In de rapportage staat gefundeerd 



 
 
 

  

 
   

 

aangegeven waarom het advies is om van de koop af te zien. Deze rapportage is vertrouwelijk o.b.v.  de 
bedrijfsgevoeligheid van de informatie, gebaseerd op WOB art 10, lid 1b. Dit heeft als reden dat het pand 
op de markt te koop staat  
 
Beleidskader en rol gemeente:
De Historische Kring vraagt een bijdrage van de gemeente van € 600.000,- voor de aankoop van het pand. 
Tevens huurt de Historische Kring momenteel een ruimte in het Beatrixgebouw. 
 
Alternatieven:
De mogelijkheid tot huisvesting in de Trefkoele wordt uitgewerkt. Via de Grote projecten en De Trefkoele in 
het bijzonder, wordt namelijk al enige tijd nagedacht over een alternatief voor de Historische Kring. Wij 
denken, dat de Historische Kring en de openbare bibliotheek elkaar kunnen versterken, zeker als het gaat 
om de zogenaamde ‘gezamenlijke programmering’. Daarnaast is de verwachting, dat voor de Historische 
Kring binnen De Trefkoele ruimte vrij te spelen of te creëren is. Het haalbaarheidsonderzoek moet daartoe 
uitsluitsel geven. 
 
Het college denkt dat het laten meeliften van de Historische Kring in het project De Trefkoele een 
functionele en goedkope oplossing is om de kring te helpen. Om hoeveel geld het gaat is op dit moment 
niet aan te geven, maar de inschatting is, dat het om een fractie van de benodigde middelen voor de 
aankoop van het postkantoor gaat, nog los van de exploitatiekosten van een dergelijk gebouw.
 
Financieel kader: 
Met een gemeentelijke bijdrage van € 600.000,- is de aankoop en verbouw van het Postkantoor 
onhaalbaar. 
 
Voor de aanschaf van het voormalig postkantoor is geen geld gereserveerd. Incidenteel zou er wellicht 
geld vrijgespeeld kunnen worden via de reserves, de structurele lasten geven echter grotere financiële 
gevolgen.  
 
Communicatie:
De Historische Kring is van het advies en standpunt van het college op bestuurlijk niveau geïnformeerd, 
voor de commissievergadering van april 2011 
     
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
drs. H.C.P. Noten drs. H. Zwart 

 



 

 
 
                               RAADSBESLUIT 

De raad van de gemeente Dalfsen; 
 

• gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 maart 2011, nummer 57; 

• het advies inzake aankoop postkantoor 
 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 
Af te zien van het beschikbaar stellen van het door de Historische Kring gevraagde bedrag (€ 600.000,-) 
om reden van de financiële onhaalbaarheid van het plan. 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 26 april 2011. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,              de griffier,   
drs. H.C.P. Noten             N.A. IJnema MSc  
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