Dalfsen,12 dec 2012
Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Dalfsen.
Van het college van B en W is geen voorstel te verwachten tot voortzetting van de
financiering van combinatiefunctionarissen.
Ondanks dat gegeven willen de gezamenlijke directeuren van de scholen in de
gemeente Dalfsen een pleidooi houden gelden ter beschikking te stellen ten behoeve
van de combinatiefunctionarissen voor Cultuur en Bewegingsonderwijs.
Dit initiatief wordt ingegeven door het succes in de voorbijgaande jaren op het gebied
van sport, door de activiteiten van William van Lenthe en Marco Hollak, en de
gunstige verwachtingen door de aanstelling van de huidige Combinatiefunctionaris
Cultuur Jolande Versluis.
Doordat de scholen worden geconfronteerd met bezuinigingen kunnen zij niet zelf
deze lasten dragen.
Gezien het belang van het stimuleren van goed bewegingsonderwijs en
cultuureducatie verzoeken de gezamenlijk directeuren in de gemeente Dalfsen het
college genoemde inzet van combinatiefunctionarissen te blijven subsidiëren.
De argumenten om het bewegingsonderwijs te stimuleren zijn bekend: kinderen
bewegen minder en hun lichaamsgewicht raakt uit balans.
Ten aanzien van de cultuureducatie: de kinderen in onze gemeenschap worden
doorgaans niet door de ouders gestimuleerd om deel te nemen aan culturele
activiteiten.
Door het werk van de culturele commissie en de combinatiefunctionaris cultuur wordt
deelname met succes gestimuleerd.
We zien dat het ledenaantal bij de muziekvereniging en sportclubs groeit.
Ook vanuit pedagogisch opzicht kennen wij het belang van cultuureducatie. Het is
voor kinderen heel belangrijk dat zij hun talenten ontwikkelen en deze kunnen en
durven tonen.
Daarnaast is het van belang dat zij de talenten van anderen leren waarderen
Normaliter zijn het kinderen uit milieus, die affiniteit met culturele activiteiten hebben,
die worden gestimuleerd.
Juist op scholen is het mogelijk een dwarsdoorsnede van de maatschappij te
bereiken.
Bij het in stand houden van de CF’s, blijft ook de rijkssubsidie in stand waarmee
bijvoorbeeld naschools aanbod een betere en blijvende plaats in het aanbod van
sport en cultuur voor kinderen in de gemeente Dalfsen kan worden ontwikkeld.
Gevolg is een betere mentale, fysieke en maatschappelijk-verantwoordelijke
ontwikkeling van jeugd en de beste vorm van preventie tegen ‘jeugd overlast’.
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