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Voorstel: 

1. Kennis te nemen van de aanvraag cultuurarrangement Gemeente Dalfsen. 
2. Deel te nemen aan de regeling cultuurarrangement van 2013 tot en met 2016. 
3. Het benodigde budget voor deelname aan de regeling cultuurarrangement van € 15.000 in 

2014, 2015 en 2016, (in totaal € 45.000)  ten laste te brengen van de reserve kunst en cultuur. 
 

 



 
 
 
 
 
Inleiding: 
Het nieuwe cultuurbeleid van de provincie Overijssel 2013-2016 biedt de gemeente Dalfsen de kans 
om deel te nemen aan de regeling Gemeentelijk Cultuur Arrangement. De regeling heeft als doel om 
de culturele infrastructuur binnen de gemeente te versterken, samenwerking te bevorderen en 
cultuurparticipatie van burgers te stimuleren.  
 
Argumenten: 
 
2.1 Deelname aan de regeling zorgt voor een verdieping en impuls van het huidige cultuurbeleid. 
De huidige cultuurnota is in 2010 vastgesteld. De kracht van de cultuur en de ambities van de 
gemeente Dalfsen kwamen niet genoeg naar voren in het stuk. De deelname aan het 
cultuurarrangement biedt de kans de kritiekpunten mee te nemen en de komende 4 jaar te investeren 
in een stevige culturele infrastructuur met verenigingen en instellingen. Een unieke kans! Cultuur is 
een bindende schakel binnen de gemeente en binnen beleidsterreinen als toerisme en recreatie, 
participatiebeleid, onderwijs en vrijwilligers. 
  
2.2  Deelname versterkt de samenwerking binnen het Vechtdal op het gebied van toerisme en cultuur. 
De gemeenten Hardenberg en Ommen zijn ook uitgenodigd om deel te nemen aan de regeling  
cultuurarrangement. Als gemeenten in het Vechtdal zijn de colleges voornemens om op een aantal 
momenten samen te werken. Het doel hierbij is om cultuur, toerisme en de Vecht verder te   
verbinden en te versterken.  
 
2.3 Mooie stimulans in tijden van bezuinigingen 
In tijden van forse bezuinigingen op kunst en cultuur is deze handreiking van de provincie Overijssel 
een unieke kans voor de ontwikkeling van het cultuurbeleid en de profilering van de gemeente 
Dalfsen. 
 
3.1 Deelname levert geld op voor stimulering in de Dalfser cultuur 
Via een matchregeling kunnen we in de periode 2013 tot en met 2016 € 120.000 (€ 30.000 per jaar) 
voor het cultuurarrangement ontvangen vanuit de provincie Overijssel voor de ontwikkelingen op het 
gebied van kunst en cultuur in de gemeente  Dalfsen.  Deze regeling biedt de gemeente de kans om 
het huidige cultuurbeleid te verdiepen, te verbinden en te gebruiken als profilering van de gemeente. 
 
3.2 Eigen investering summier ten opzichte van subsidie van de provincie 
De provincie Overijssel stelt voor de komende 4 jaar € 30.000 per jaar beschikbaar ter ondersteuning 
van het kunst en cultuurbeleid van de gemeente Dalfsen. Onze investering is vanaf 2014 € 15.000 per 
jaar. In verhouding een kleine investering voor de verdieping en verbreding van onze huidige 
cultuurnota. 
 
3.3  Geen extra budget noodzakelijk door vrijvallend budget binnen reserve cultuur 
Op dit moment is er geen ruimte in de reserve kunst en cultuur, door het beslag van € 100.000,- voor 
het kunstwerk aan de Gerner Marke. In het traject rondom de aankoop van dit kunstwerk is besloten 
dit beslag terug te brengen naar € 55.000. Daarmee is er voldoende ruimte om deel te nemen aan de 
regeling cultuurarrangement die in totaal € 45.000 aan investering vraagt. 
 
Risico’s 
Nvt. 
 
Alternatieven: 
2.1 Niet deelnemen aan de regeling cultuurarrangement 
Als gemeente kunnen we ervoor kiezen om niet in te gaan op de uitnodiging van de provincie om deel 
te nemen aan het cultuurarrangement.  
 
Financiële dekking: 
Voorstel is om de co-financiering ten laste te laten komen van de reserve kunst en cultuur voor de 
jaren 2014, 2015 en 2016. Het gaat om een bijdrage van € 15.000 per jaar. 



   
  
 
 
 
 
Communicatie: 
Tijdens de looptijd van het cultuurarrangement worden burgers, culturele instellingen en verenigingen 
betrokken bij de invulling van het activiteitenprogramma. Via burger participatietrajecten wordt deze 
input meegenomen in de vormgeving van de te ontwikkelen en organiseren activiteiten. 
In overleg met de afdeling communicatie wordt voor het arrangement een PR en communicatieplan 
ontwikkeld. Dit zorgt onder andere voor een goede zichtbaarheid van de ontwikkelde culturele 
activiteiten en daarmee draagvlak 
 
Vervolg: 
nvt 
 
Bijlagen: 

1. Aanvraag cultuurarrangement gemeente Dalfsen 2013-2016 
 
 
 
 
 
 Burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
de burgemeester, de secretaris-directeur, 
drs. H.C.P. Noten drs. H. Zwart  
 
 



   
  
 
 
 
De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 februari 2013, nummer 6; 
 
overwegende dat deelname aan de regeling Cultuurarrangement een verdieping en impuls van het 
huidige cultuurbeleid is en de samenwerking tussen cultuur en recreatie en toerisme kan versterken; 
 
gelet op het feit dat er middelen binnen de reserve cultuur vrijvallen; 
 
 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 
vast te stellen               
 

1. Kennis te nemen van de aanvraag cultuurarrangement Gemeente Dalfsen. 
2. Deel te nemen aan de regeling cultuurarrangement van 2013 tot en met 2016. 
3. Het benodigde budget voor deelname aan de regeling cultuurarrangement van € 15.000 in 

2014, 2015 en 2016, (in totaal € 45.000)  ten laste te brengen van de reserve kunst en cultuur. 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 25 maart 
2013. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,              de griffier,   
drs. H.C.P. Noten                            N.A. IJnema Msc 
 


