




 


 
 
                               RAADSBESLUIT 


De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 november 2010, nummer 163; 
 
overwegende dat het gemeentelijk Kunst en Cultuurbeleid moet worden geactualiseerd; 
 
gezien de reacties tijdens de hoorzitting op 19 mei jongstleden; 
 
gelet op de noodzakelijke bezuinigingsoperatie; 
 
 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 
 


1. de nota Kunst en Cultuur 2011 – 2014, versie november 2010, vast te stellen. 
 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 13 december 
2010. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,              de plaatsvervangend griffier,   
mr. W.P.M. Urlings             H. Keizer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








 


 
  
 RAADSVOORSTEL 


  
  


20101213 - 10- Nota Kunst en Cultuur 2011-2014 - RaadsVOORSTEL 


 status: B      
 


Agendapunt: 10 
Onderwerp: Nota Kunst en Cultuur 2011 - 2014 
  
Commissie: 06-12-2010, nr. 4 
Raadsvoorstel: 16-12-2010, nr. 163 
  
Portefeuillehouder : Jhr. M.R.H.M. von Martels 
Beleidsterrein: Cultuur 
Programma: 6. Cultuur, sport en recreatie 
  
Ter inzage (o.m.) : - Nota Kunst en Cultuur 2011 - 2014 


- Ambtelijk advies d.d. 10 november 2010 
- Ambtelijk advies d.d. 26 juli 2010 


  
Informant: H. de Wilde 


E. h.dewilde@dalfsen.nl 
T. (0529) 48 83 47 


 


 
Voorstel:


1. De nota Kunst en Cultuur 2011 – 2014, versie november 2010, vaststellen.
 
 
Inleiding:
Het gemeentelijk Kunst en Cultuurbeleid dateert van 2005. In de planning is opgenomen om dit beleid in 
het jaar 2010 te actualiseren. 
Op 28 september 2009 werd de “Kaderstellende notitie Kunst en Cultuurbeleid” vastgesteld. Daarbij werd 
aangegeven om een hoorzitting te organiseren. 
Op 19 mei heeft deze hoorzitting plaatsgevonden. Voor deze bijeenkomst werd de conceptnota Kunst en 
Cultuur 2010 – 2013, versie december 2009, vastgesteld. 
Op 6 september 2010 werd een aangepaste nota besproken. De commissie adviseerde om de vaststelling 
van de nota uit te stellen tot na de bezuinigingsoperatie. Tijdens de begrotingsbehandeling op 8 november 
is besloten om de reserve Beeldende Kunst te verruimen met Cultuur en de storting in de reserve met 
ingang van het jaar 2010 te beperken tot € 0,35 per verkochte m2 bouwgrond (was € 0,70 voor kunst). De 
diverse besluiten zijn in de nota, die aan u ter vaststelling wordt aangeboden, verwerkt. 
 
Beleidskader en rol gemeente:
Met de betreffende nota wordt: 


• het gemeentelijk Kunst en Cultuurbeleid gericht op het welbevinden van de inwoners. Met name 
voor de jeugd worden de belemmeringen om deel te nemen verlaagd omdat de eigen bijdrage 
wordt beperkt door subsidies beschikbaar te stellen. 


• uitgegaan van handhaving en verdere ontwikkeling van een bibliotheekvoorziening in de vijf 
hoofdkernen. Deze voorzieningen beschikken over een eigentijdse inrichting en uitstraling. 


• het primair onderwijs de gelegenheid geboden om deel te nemen aan het kunstkwartet waardoor 
kinderen kennis maken met meerdere vormen van kunsteducatie. Buiten school kunnen kinderen 
zich aanmelden voor activiteiten die aansluiten bij het kunstkwartet. En ook de komende jaren 
kunnen kinderen worden opgeleid bij Muzerie, het Centrum voor de Kunsten. 


• het hafabra budget dat tot 1 september 2011 aan Muzerie wordt verleend wordt vanaf deze datum 
toegekend aan de hafabra muziekverenigingen. Hiermee krijgen deze verenigingen meer 
financiële armslag en gelijke kansen om hun jeugdleden op te (laten) leiden. Voor de brede 







 
 
 


  


 
   


 


amateurkunst zijn daarnaast middelen vrijgespeeld om in te zetten voor de jeugdopleiding. Het 
gevolg daarvan is dat subsidies voor zangverenigingen en de Folkloristische dansverenging per 1 
januari 2012 worden beëindigd.  


• door het inzetten van een ½ formatieplaats vanuit de Combinatiefuncties wordt een juiste 
afstemming gezocht binnen de terreinen van kunsteducatie, cultuureducatie en amateurkunst. 


• een pas op de plaats gemaakt met de aankoop van beeldende kunstwerken in de openbare ruimte. 


• de reserve Beeldende Kunst gewijzigd in de reserve Kunst & Cultuur. 


• ingezet op het in standhouden van radio Vechtdal F.M. zodat inwoners kunnen luisteren naar 
locaal nieuws. 


• een budget vrijgemaakt waardoor evenementen zoals het straatfestival, de landgoedconcerten en 
de Tuin der Lusten kunnen plaatsvinden. 


• de effecten van het besluit om gedurende 4 jaar te bezuinigen weergegeven. 
 
Alternatieven:
In de nota worden per beleidsterrein alternatieven aangereikt. Voor deze alternatieven wordt verwezen 
naar de nota.
 
Financieel kader:
De middelen die worden vermeld in de nota zijn afgestemd op de beschikbare middelen. 
 
Communicatie:
De betreffende organisaties zijn of worden geïnformeerd over de beleidsvoornemens.
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
mr. W.P.M. Urlings drs. H. Zwart 


 





