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Voorstel:
1. De conceptnota Kunst en Cultuur 2010 – 2013, versie december 2009 vaststellen, zodat uw raad aan 

de hand van deze nota een hoorzitting kan organiseren. 
2. Na de hoorzitting zal de definitieve besluitvorming door uw raad plaatsvinden.
 
 
Inleiding:
Het vigerende gemeentelijk Kunst en Cultuurbeleid dateert van 2005. In de planning is opgenomen om dit 
beleid in het jaar 2010 te actualiseren. 
Op 28 september jongstleden werd de “Kaderstellende notitie Kunst en Cultuurbeleid” vastgesteld door uw 
raad. Daarbij gaf u ondermeer te kennen om een hoorzitting te organiseren en de conceptnota in februari 
2010 te willen behandelen.  
In bijgaande conceptnota is omschreven hoe het gemeentelijk beleid vorm kan worden gegeven. Hierbij is 
het uitgangspunt dat er geen extra financiële middelen ter beschikking worden gesteld. Voor het college is 
duidelijk dat alle in de conceptnota genoemde onderdelen bij de ombuigingsoperatie ter discussie worden 
gesteld en dus wijziging van beleid het gevolg kan zijn.
 
Beleidskader en rol gemeente:
Het concept gemeentelijk Kunst en Cultuurbeleid is erop gericht om het welbevinden van de inwoners te 
vergroten. Een aantal organisaties, voorzieningen en/of activiteiten worden gesubsidieerd om de deelname 
van de inwoners te stimuleren. De voornemens zijn in subsidiecriteria en subsidienormen vertaald.  
Met name voor de jeugd worden de belemmeringen om deel te nemen verlaagd. De jeugd tot en met 17 
jaar kan bijvoorbeeld gratis gebruik maken van de bibliotheek terwijl een flinke subsidie wordt verleend 
voor het volgen van een vorm van kunsteducatie. Ook de scholen kunnen tegen een bijzonder laag tarief 
het kunstkwartet inkopen. Met het beleid wordt een doorgaande lijn neergezet, zodat jongeren zich 
binnenschools, buitenschools en via de amateurkunst kunnen ontwikkelen. 
 
In het kader van die doorgaande lijn wordt voor buitenschoolse activiteiten een provinciale subsidie 
ingezet. Voor de amateurkunst is een budget voor een projectsubsidie gecreëerd. Hierdoor krijgen 
verenigingen een subsidie voor opleiding. Dit betekent wel dat de subsidies voor de zang en 
dansverenigingen worden beëindigd.  
 



 
 
 

  

 
   

 

Om de muziekverenigingen te helpen wordt ook in de komende periode het hafabra onderwijs extra 
gesubsidieerd. Daarbij wordt wel de regel ingevoerd dat alleen onderwijs kan worden gevolgd voor 
“bijzondere” instrumenten. Dit betekent dat alleen een leerling wordt toegelaten als de vereniging niet 
beschikt over iemand (meestal de dirigent) met de juiste vaardigheden om les te geven. 
 
Verder is het voornemen om de openbare ruimte te verfraaien met de aankoop van beeldende kunst en 
kunnen de inwoners luisteren naar radio Vechtdal F.M. 
 
Voor het financiële kader geldt een nullijn. Om de middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten zijn de criteria 
voor de kunsteducatie strakker geformuleerd. Dat heeft organisatorische consequenties voor Muzerie, die 
hierdoor alleen nog gebaat is met lesgeven in groepjes van drie leerlingen.  
Overigens is het een gegeven dat Muzerie twijfelt over de berekende tarieven. Door ontwikkelingen zou het 
gehanteerde uurloon moeten worden verhoogd. Dat staat echter haaks op onze visie om de tarieven juist 
te verlagen. Wij stellen ons daarom op het standpunt om in het geval dat de tarieven moeten worden 
verhoogd te onderzoeken of er een overeenkomst kan worden afgesloten met een andere professionele 
organisatie. 
 
Om de post Incidentele Welzijnsactiviteiten evenwichtiger te verdelen zijn ook voor de toedeling van deze 
middelen nieuwe criteria ontwikkeld.
 
Alternatieven:
De opzet van de conceptnota is zodanig dat bij ieder beleidsterrein alternatieve mogelijkheden zijn 
aangegeven. Uit praktische overwegingen wordt naar deze mogelijkheden verwezen.
 
Financieel kader:
De voorgenomen beleidswijzigingen worden opgevangen door herschikking van middelen. Met 
uitzondering van “Kunstwegen” worden er geen extra middelen geclaimd. De hogere subsidie voor 
“Kunstwegen” wordt onttrokken aan de reserve Beeldende Kunst en geldt voor een periode t/m 2013. 
 
Communicatie:
De raad zal een hoorzitting organiseren, waarbij de voornemens voor het voetlicht worden gebracht.
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 

 


