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Voorstel: 

1. De subsidie van de Trefkoele+ voor het jaar 2020 en 2021 te verhogen met € 25.000,-. 
2. Deze lasten te dekken uit de stelpost ambities raad. 
3. Hiervoor de begroting aan te passen conform begrotingswijziging 10.   

  

 



                                                                        
 

 

 
Inleiding:  
In de periode van maart tot september jl. heeft ICSadviseurs in opdracht van de gemeente Dalfsen 
een evaluatieonderzoek verricht naar het functioneren van kulturhus de Trefkoele+. Sinds november 
2014 is de Trefkoele+ in gebruik en heeft het kulturhus zich ontwikkeld tot ontmoetingsplek voor de 
inwoners van Dalfsen. Inhoud van het verrichtte evaluatieonderzoek betreft het functioneren van 
Trefkoele+ sinds ingebruikname; hoe wordt dit functioneel ervaren, hoe staat men nu tegenover de 
uitgangspunten die destijds aan het programma ten grondslag lagen. Daarnaast is ook het 
bedrijfsmatig aspect binnen de evaluatie beoordeeld. ICS adviseert de gemeente, op basis van de 
opdracht die de Trefkoele+ heeft, de subsidie van de Trekoele+ met € 25.000 te verhogen. Deze 
subsidieverhoging is met name bedoeld om de inzet van de programmamanager te continueren. 
  
 
Argumenten: 
1.1 Dit binnen het bestaande beleid past 
Vanuit de eenheid Maatschappelijke Ondersteuning wordt veel nadruk gelegd op preventie. 
Bijvoorbeeld door Grip op Sociaal Domein. We vragen onze partners om samen te werken en 
gezamenlijk het preventieve veld vorm te geven. Het kulturhus is één van de centrale plekken in de 
kern waar dit gebeurt. De programmamanager ondersteunt dit proces en faciliteert de gebruikers. 
 
1.2. De programmamanager een cruciale rol speelt in het kulturhus concept 
De rol van de programmamanager is het signaleren van behoefte van inwoners en hier op in te 
spelen. Dit doet ze door de gebruikers (vb. GGD, SAAM, maatschappelijk werk, bibliotheek etc) 
samen te brengen en als gezamenlijke partijen een bij de kern passend activiteitenprogramma op te 
stellen. Er zijn nu niet voldoende middelen om de programmamanager te financieren waardoor deze 
functie mogelijk niet langer ingevuld kan worden. 
 
1.2 Dit onafhankelijk geadviseerd wordt 
Er is veel gesproken met het bestuur van de Trefkoele+ over de extra middelen. Vervolgens hebben 
de gemeente en het bestuur van de Trefkoele+ ICS gevraagd hier een onafhankelijk advies over te 
geven. ICS heeft gekeken of de subsidie die verstrekt wordt door de gemeente nog past bij de 
opdracht die de Trefkoele+ heeft. Dit blijkt niet het geval te zijn. De Trefkoele+ heeft 2018 afgesloten 
met een klein negatief resultaat en de verwachting is dat dit in 2019 weer gebeurt. Daarom is het 
advies om de subsidie met € 25.000 te verhogen. In overleg met het bestuur van de Trefkoele+ willen 
we dit voor twee jaar doen. Door vervolg te geven aan de evaluatie, is de verwachting dat er meer 
ruimten in de Trefkoele+ beschikbaar komen om te verhuren. Door meer ruimten te verhuren kan de 
Trefkoele+ waarschijnlijk na twee jaar deze € 25.000 zelf financieren. 
 
Kanttekeningen 
1.1 dit tijdelijk voor extra kosten zorgt 

Het tijdelijk verhogen van de subsidie kost de gemeente € 25.000 per jaar extra voor in elk geval twee 

jaar. Een alternatief is de opdracht van de Trefkoele+ bijstellen. De gevolgen van het bijstellen van de 

opdracht zullen met name te zien zijn in de programmering in de Trefkoele+. Daarnaast zal de 

samenwerking tussen de partijen in de Trefkoele+ minder goed tot stand komen. Dit is in tegenstelling 

met het gemeentelijk beleid vanuit MO om door middel van samenwerking tot een hoger 

voorzieningenniveau voor onze inwoners te komen. 

 
Alternatieven: 
Zie bovenstaande kanttekening. 
 
Duurzaamheid: 
n.v.t. 
 
 



                                                                        
 

 

Financiële consequenties: 
De benodigde budgetten zullen verwerkt worden conform begrotingswijziging 10. Deze kunnen gedekt 

worden uit de stelpost ambities Raad. Het saldo van de begroting 2020 en 2021 is (fors) negatief. 

Vanuit financiën de opmerking dat gezien de tekorten in de begroting op dit moment alle budgetten ter 

discussie staan. De kulturhusen worden gefinancierd vanuit programma 5. 

Communicatie: 
n.v.t. 

Vervolg: 
Als uw gemeenteraad akkoord is zal de extra subsidie voor de Trefkoele+ toe worden gekend. 
 
Bijlagen: 
1. Evaluatie Trefkoele+ 
2. Begrotingswijziging 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
de burgemeester, adjunct gemeentesecretaris/directeur, 
drs. E. van Lente H.J. van der Woude 
 
 
 
 
 



                                                                        
 

 

Raadsbesluit 
 
 
De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 februari 2020, nummer 1042; 
 
overwegende dat de Trefkoele+ geëvalueerd is en er een verhoging van de subsidie voor wordt 
gesteld door de onafhankelijke adviseur; 
 
gelet op de tekorten die er ontstaan bij de Trefkoele+; 
 
gezien tijdelijkheid van de extra subsidie; 
 
 
 
  b e s l u i t : 
 

1. De subsidie van de Trefkoele+ voor het jaar 2020 en 2021 te verhogen met € 25.000,-. 
2. Deze lasten te dekken uit de stelpost ambities raad. 
3. Hiervoor de begroting aan te passen conform begrotingswijziging 10.   

 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 
23 maart 2020. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
de voorzitter,              de griffier,   
drs. E. van Lente             drs. J. Leegwater 
 
 


