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Geachte bestuur,
Voor de ontwikkeling en uitvoering van het provinciale project Anjerpunt heeft u als projectleider gevraagd
om een financiële garantstelling of voorfinanciering van de gemeente Dalfsen. Deze vraag heeft betrekking
op het deel van de begroting waarin de provincie Overijssel een percentage van de toegekende subsidie bij
vaststelling van de subsidie uitbetaald. Dit uitgangspunt brengt met zich mee dat u als projectleider moet
nadenken over de wijze van voorfinanciering.
Wij zien geen noodzaak om een garantstelling af te geven of bij te dragen in de voorfinanciering van het
betreffende deel van de begroting, omdat wij van mening zijn dat er binnen de reserves van de bibliotheek
voldoende ruimte is om dit bedrag te kunnen voorfinancieren als cultureel ondernemer en
belanghebbende. Mocht de provincie onverhoopt besluiten om het laatste deel van de subsidie bij
vaststelling niet toe te kennen, dan kunnen we op dat moment in overleg treden met elkaar. Binnen dit
gesprek zal een belangrijk gesprekspunt zijn in hoeverre het de projectleiding te verwijten valt dat de
subsidie niet is vastgesteld. We raden u daarom ook aan om het project en de te behalen projectdoelen
regelmatig te evalueren, bij te sturen waar nodig en dit ook schriftelijk vast te leggen. Daarnaast raden we
u aan bij wijzigingen in het projectplan hierover tijdig contact te zoeken met de provincie Overijssel.
We wensen u veel succes met de uitvoering van het project en de ontwikkeling van het Anjerpunt als
onderdeel van het Kulturhus in Hoonhorst.
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Heeft u vragen?
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Evelien Klunder door te bellen met (0529) 488 353 of een email te sturen naar e.klunder@dalfsen.nl. Vermeld het zaaknummer dat bovenin deze brief staat.
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de heer J.A.M. Derksen
manager Maatschappelijke Ondersteuning

