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Voorstel:
1. De activiteitensubsidie voor de stichting Kunstwegen per 2010 t/m 2013 te verhogen van € 3.125,00 tot 

€ 10.000,00 per jaar; 
2. Het verschil van € 6.875,00 gedurende een periode van vier jaar jaarlijks te onttrekken uit het Fonds 

Beeldende Kunst.
 
 
Inleiding:
Het project Kunstwegen komt onvoldoende uit de verf. De portefeuillehouders van de gemeenten Zwolle, 
Hardenberg, Ommen en Dalfsen vinden dat het project een nieuwe impuls dient te krijgen. Daarbij geldt als 
voorbeeld het Duitse project. Daar worden goede resultaten behaald door public/private samenwerking. De 
stichting KCO is gevraagd een advies uit te brengen over de wijze waarop de stichting Kunstwegen goed 
kan functioneren. Met de handreiking “Kunstwegen, Een nieuw elan voor kunst, cultuur en cultuurtoerisme 
in het Overijsselse Vechtdal” is daaraan uitvoering gegeven.
 
Beleidskader en rol gemeente:
Het realiseren van kunst met het project Kunstwegen is een onderdeel van het gemeentelijke Kunstbeleid. 
Sinds 1988 zijn in Nederland 10 kunstwerken gerealiseerd, waaronder de Glassculptuur van Gerhard Merz 
aan het stationsgebouw Dalfsen. De gemeente verleent jaarlijks een subsidie van momenteel € 3.125,00. 
Die subsidie is bestemt voor de bestrijding van de organisatiekosten. Het bestuur van de stichting, dat 
momenteel nog bestaat uit de heer J. van Lenteren, oud wethouder van Dalfsen, werd ondersteund door 
de regio IJssel/Vecht. Een onderdeel van de taak is om met de Duitse partners af te stemmen. 
 
Het doel van de impuls is om de stichting Kunstwegen, of mogelijk een andere organisatievorm, te 
ondersteunen met specifieke expertise op het gebied van organisatie, beheer, positionering, ontwikkeling 
en presentatie in relatie tot de projecten kunst, cultuur en openbare ruimte. 
Wanneer de stichting Kunstwegen wordt opgeheven dan kan (tijdelijk) worden gekozen voor een 
Stuurgroepmodel als overgangsvorm naar een beheerstichting. Hierover zijn de gedachten nog niet 
definitief gevormd. 
 
Wanneer Kunstwegen een doorstart krijgt dan bestaat er een grote kans om het te realiseren kunstwerk in 
de Gerner Marke toe te voegen aan de collectie van Kunstwegen. In dat geval wordt er dezerzijds op 



 
 
 

  

 
   

 

gerekend dat van de provincie Overijssel een subsidie voor dit kunstwerk kan worden verkregen. Dit houdt 
dan in dat het budget van € 100.000,00, dat hiervoor is gereserveerd, zou kunnen worden verlaagd met de 
provinciale subsidie. 
Over vier jaar zal het project Kunstwegen worden geëvalueerd waarbij de verleende subsidies zullen 
worden afgezet tegen de ontvangen subsidies. 
 
Alternatieven:
Er is geen sprake van een alternatief. Kunstwegen krijgt een impuls of het project wordt gestaakt.
 
Financieel kader:
Om het project Kunstwegen te verbeteren is een verhoging van de subsidie nodig. De deelnemende 
gemeenten zijn gevraagd de subsidie te verhogen. 
 
Wij stellen voor om het verschil ad € 6.875,00 te betalen uit het fonds Beeldende Kunst. 
Door samenwerking met Kunstwegen kan namelijk kunst van een hoge kwaliteit worden gerealiseerd die 
mede wordt bekostigd uit subsidies van derden en/of sponsoring. Per saldo is de verwachting dat deze 
investering zich zal terug betalen.  
 
Communicatie:
Niet van toepassing.
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 

 


