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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze vergadering van 6 november 2018 hebben wij het navolgende onderwerp besproken: 
Cofinanciering subsidie t.b.v. verbouwing Kulturhus de Cocer. 
 
Ons besluit 
Wij hebben in die vergadering besloten: 
In te stemmen met een incidentele bijdrage van € 75.000,- ten behoeve van de verbouwing van kulturhus de 
Cocer. Het betreft een cofinanciering van 25% op de subsidie Gebiedsontwikkeling Noord Oost Twente. 
 
Daarbij de voorwaarde te stellen dat de Dorpsraad en de Stichting Maatschappelijk Welzijn Rossum zich de 
komende jaren gaan inzetten voor het realiseren van (sociaal) maatschappelijke effecten middels een 
gezamenlijk op te stellen "sociale hypotheek". 
 
De € 75.000,- te dekken uit het incidentele budget voor Maatschappelijk vastgoed in relatie tot 
demografische ontwikkelingen en dit mee te nemen in het eerste programmajournaal 2019. 
 
De raad middels een raadsbrief hierover te informeren. 
 
Toelichting 
De Cocer vervult een essentiële rol in de leefbaarheid van Rossum. De Cocer is de plek voor Rossum waar 
inwoners elkaar ontmoeten en waar verschillende functies op het gebied van cultuur, sport en zakelijke 
functies bij elkaar komen. Het aantal voorzieningen, dat bijdraagt aan de exploitatie van de Cocer is de 
afgelopen jaren echter afgenomen. De peuterspeelzaal heeft het Kulturhus enkele jaren geleden verlaten 
evenals de Rabobank. Tot slot is het besluit genomen om de Openbare Bibliotheek te sluiten. 
 
De Dorpsraad en het bestuur van de Stichting Maatschappelijk Welzijn Rossum (de beheerder van het 
Kulturhus) hebben daarom uitgebreid onderzoek gedaan naar de behoefte en kansen van nieuwe 
voorzieningen, die tevens bijdragen aan de exploitatie van het Kulturhus. Er is daarbij afstemming gezocht 
met de werkgroep mijnRossum2030, die momenteel werkt aan een toekomstvisie voor Rossum en de 
werkgroep sfeervol Thijplein. Belangrijk onderdeel van het onderzoek was een uitgebreide enquête. De 
enquête kende een grote respons. 
 
De primaire doelstelling van het onderzoek is de leefbaarheid van Rossum te vergroten door voorzieningen 
te realiseren die voorzien in de behoeften van de Rossumers en die bijdragen aan het verbeteren van de 
sociaal maatschappelijke situatie in Rossum. Met de aanvullende voorzieningen worden in eerste instantie 
de volgende doelen na gestreefd: 

 



 

 

·        invullen en combineren van een behoefte aan verschillende voorzieningen. 
·        ontmoeting van verschillende doelgroepen binnen het dorp, dit bevordert nieuwe ideeën ten gunste  
         van de leefbaarheid. 
·        langer zelfredzaam en zelfstandig (kunnen) blijven wonen en leven van senioren in Rossum. 
·        bevorderen van de levendigheid en aantrekkelijkheid van Rossum voor toeristen, maar uiteraard ook  
          voor de inwoners zelf. 
·        invullen van een maatschappelijke rol door het aanbieden van zinvolle dagbesteding voor mensen met  
         een achterstand tot de arbeidsmarkt. 
·        verbeterde toegankelijkheid van het Kulturhus voor ouderen en mindervaliden. 
·        ruimere openingstijden van het Kulturhus, waardoor ook de overige voorzieningen toegankelijk zijn. 
 
Om de beoogde doelstellingen te kunnen bereiken en het gevraagde aanbod aan voorzieningen te kunnen 
huisvesten is een verbouwing noodzakelijk. Met de verbouwing wordt tevens de toegankelijkheid verbeterd 
en de uitstraling van de Cocer vergroot. Voor de verbouwing is een begroting opgesteld die is gebaseerd op 
uitgevraagde offertes. In totaal is ruim € 300.000 begroot. 
 
Het college heeft besloten bij te dragen aan de verbouwing van het Kulturhus de Cocer vanuit de gedachte 
door de verbouwing van maatschappelijk vastgoed de inwoners van Rossum te activeren de sociaal 
maatschappelijke leefbaarheid in Rossum te verbeteren. Het college heeft hieraan de voorwaarde 
verbonden van het gezamenlijk opstellen van een sociale hypotheek. 
 
Sociale hypotheek 
Uit de enquête kwam een behoefte naar voren aan voorzieningen zoals taalcursussen, computercursussen 
of activiteiten voor jongeren. Dergelijke voorzieningen kunnen bijdragen aan de sociaal maatschappelijke 
doelen uit het maatschappelijk kader sociaal domein. Daarbij kan worden gedacht aan doelen op het gebied 
van eenzaamheid, laaggeletterdheid, armoede of het preventief ondersteunen van jeugdigen met problemen. 
 
Een sociale hypotheek houdt in dat op een bijzondere manier wordt afgelost. De gedachte is dat Rossum 
aflost door sociaal maatschappelijke doelen te realiseren. De dorpsraad en het bestuur van de Stichting 
Maatschappelijk Welzijn Rossum gaan samen met de gemeente de doelen opstellen en de ‘financiële 
waarde’ van de doelen bepalen. Die waarden trekt de gemeente van de uitstaande hypotheekschuld af als 
de doelen daadwerkelijk bereikt worden. 
 
Het opstellen van een sociale hypotheek markeert het gezamenlijke streven van de Dorpsraad en het 
bestuur van de Stichting Maatschappelijk Welzijn Rossum en de gemeente om de sociaal maatschappelijke 
situatie in Rossum te verbeteren. 
 
Cofinanciering 
De gemeentelijke bijdrage is onderdeel van de subsidie GONOT. De dorpsraad heeft bij de provinciale 
subsidie GONOT een bedrag aangevraagd van €150.000, - (50%), waarbij de voorwaarde is dat de 
gemeente bereid is ook € 75.000,- (25%) bij te dragen. De overige 25% van de kosten worden gedekt door 
het Kulturhus, inzet van vrijwilligers en door het werven van een aantal fondsen. 
 
Nadat het college in de collegevergadering op 6 november heeft besloten in te stemmen met de incidentele 
bijdrage van € 75.000,- is ook de Stuurgroep voor de subsidie GONOT op 8 november akkoord gegaan. Ook 
de provincie heeft hier de voorwaarde aan verbonden dat de Dorpsraad en de Stichting Maatschappelijk 
Welzijn Rossum zich de komende jaren gaan inzetten voor het realiseren van (sociaal) maatschappelijke 
doelen middels een gezamenlijk op te stellen "sociale hypotheek". 
 
Vervolg 
Om invulling te geven aan de gestelde voorwaarde wordt er de komende weken op basis van de uitkomsten 
van de enquête onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van extra voorzieningen, die bijdragen aan de 
sociaal maatschappelijke doelen. Dit onderzoek wordt gezamenlijk uitgevoerd door vertegenwoordigers 
van de Dorpsraad, het bestuur van de Stichting Maatschappelijk Welzijn Rossum en een ambtelijke 
vertegenwoordiging van Noaberkracht. Middels de gezamenlijk op te stellen "sociale hypotheek" worden 
hierover afspraken vast gelegd. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
 
 
Hoogachtend,  
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E.M. Grobben 

 
J.G.J. Joosten 


