
  

Pagina 1 

 

Beantwoording technische vragen 

Vergadering   Commissievergadering  Datum 2-mrt-20 

Vragensteller   Mevr. I. Haarman - Gemeentebelangen 

Agendapunt/onderwerp Extra subsidie Trefkoele+ 

Eenheid   Maatschappelijke Ondersteuning 

Contactpersoon  Willeke Jonker 

Contactgegevens  w.jonker@dalfsen.nl 

    Vul hier je telefoonnummer in 

 

Dag Willeke,  

We hebben het raadsvoorstel voor de Trefkoele+ ontvangen. 

Ik heb daar drie vragen over: 

In het voorstel staat: 

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. 

1. Wat moet er dan precies in de opdracht bijgesteld worden? 

2. Wie doet de programmering nu dan en  

3. waarom kan dat niet voortgezet worden? 

 

We vragen van de Trefkoele+ om een bijdrage te leveren aan: 

1. Verbeteren van de leefbaarheid in dorpen en kernen 

2. Vergroten van de sociale samenhang 

3. Verbinden en stimuleren van inwoners en initiatieven 

4. Maatschappelijke participatie van inwoners 

Dit gebeurt door: 

Zichtbaarheid  

Laten zien wie we zijn en wat we doen, het zichtbaar maken van de activiteiten en het aanbod in het 

Kulturhus. 

Levendigheid 

Er gebeurt veel in het Kulturhus, er is sprake van reuring, veel bezoekers, ontmoeting, verkeer en 

verblijf in de centrale en verbindende ruimten.  

Financiën/exploitatie 

Er is sprake van een gezond bedrijf met een lange termijn visie. Dit vertaalt zich in een meerjarenplan 

en een kostendekkende exploitatie. 
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Programma 

Het aanbod (programmering) beantwoordt aan de behoefte vanuit de bewoners, ook wordt 

geanticipeerd op mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Het aanbod voegt iets toe, het is een gemis 

als het Kulturhus er niet is. 

Flexibiliteit –toekomstgerichtheid 

Zowel het programma als de ruimten in het Kulturhus bieden de mogelijkheid bij te sturen in 

antwoord op een veranderde vraag of behoefte. Er is ruimte voor nieuw(e) en ander(e) gebruik(ers). 

Bijdrage aan beleidsdoelen van de gemeente 

Het Kulturhus draagt bij realisatie van beleidsdoelen van de gemeente (lokaal maatwerk). 

De Trefkoele+ heeft deze opdracht omdat ze geen eigen organisatiebelang hebben zoals SAAM, GGD 

of het maatschappelijk werk. De programmamanager behaald bovenstaande doelen door de partijen 

in de Trefkoele+ dit gezamenlijk te laten doen. We kunnen de opdracht bijstellen door bepaalde 

onderdelen weg te laten.  

De programmering gebeurt nu door de programmamanager van de Trefkoele+. Voor één jaar (2017) 

is hier geld voor beschikbaar geweest door miscommunicatie met de bibliotheek.  

Er was de veronderstelling dat er 25.000 door de gemeente aan de bibliotheek beschikbaar was 

gesteld door de gemeente voor de programmering van de Trefkoele+. Dit was echter slechts 6.000 

voor de jaren 2016 en 2017. Deze taak was niet logisch bij de bibliotheek dus deze zou inclusief de 

financiën overgedragen worden aan de Trefkoele+. Omdat de bibliotheek de suggestie had gewekt 

dat dit 25.000 was, hebben ze in 2017 éénmalig dit bedrag beschikbaar gesteld. Trefkoele+ heeft de 

programmering actief opgepakt wat de samenwerking tussen de ‘bewoners’ van de Trefkoele+ erg 

heeft verbeterd.  

In 2018, 2019 liepen de gesprekken over de financiering en heeft ICS onderzoek gedaan en is - gezien 

de ervaren meerwaarde - ervoor gekozen om de programmamanager door te laten gaan. Hierdoor is 

er een tekort ontstaan in de exploitatie van de Trefkoele+. Op lange termijn kunnen we deze 

tekorten niet laten bestaan. Hierom is de oplossing bedacht om tijdelijk extra subsidie toe te kennen. 

Met de uitkomsten van de evaluatie moet de Trefkoele+ de mogelijkheid krijgen om zelf meer 

middelen te generen.  

 

 

 


