
                                                                             

                                                       

Raadsvoorstel

Status: Besluitvormend

Agendapunt: 11

Onderwerp: Kadernota cultuur

Datum: 22 september 2020

Portefeuillehouder: dhr. J.W. Uitslag

Decosnummer: 1147

Informant: Marieke Remmelink
m.remmelink@dalfsen.nl
(0529) 438 946

Voorstel:
1. De kadernota Cultuur vast te stellen. 
2. Te kiezen voor scenario 1 als kader voor het nieuwe cultuurbeleid.
3. Een krediet van € 25.000 beschikbaar te stellen voor het verstrekken van een incidentele 

bijdrage aan RTV Vechtdal.



                                                                       

Inleiding: 
In het raads- en coalitiedocument 2018-2022 wordt gesteld dat cultuur het bindmiddel is van de 
samenleving. Het huidige cultuurbeleid heeft een looptijd van 2017 tot en met 2020. In 2016 is het 
huidige cultuurbeleid ontwikkeld in de gemeente Dalfsen. Sindsdien hebben er veel ontwikkelingen 
plaats gevonden die vragen om nieuw cultuurbeleid. Cultuur is niet alleen een doel op zich, maar het 
is ook een middel om diverse maatschappelijke doelen en gemeentelijke opgaven te realiseren. Zoals 
de inzet van cultuur om eenzaamheid tegen te gaan, om ouderen vitaal te houden en om de 
ontwikkeling van kinderen en jongeren te stimuleren. 

Daarnaast heeft u in het kader van de bezuinigingen gevraagd om sober cultuurbeleid. Voor het 
huidige cultuurbeleid is € 250.000,- per jaar beschikbaar. In de kadernota worden 4 scenario’s 
gepresenteerd, waarbij het meest uitgebreide scenario nog een voordeel oplevert van € 15.000,- 

Om tot nieuwe cultuurbeleid te komen, is een kadernota opgesteld. Het doel van deze nota is om u 
kaders te laten stellen voor het nieuwe cultuurbeleid. Wij leggen aan u een viertal scenario’s voor. 
Deze scenario’s zijn tot stand gekomen op basis van de evaluatie van het cultuurbeleid en actuele 
ontwikkelingen. 

Argumenten:
1.1 Het huidige cultuurbeleid heeft een looptijd van 2017 tot en met 2020. 
De afgelopen jaren hebben er veel ontwikkelingen plaatsgevonden. Cultuur is niet meer een doel op 
zich, maar het is ook een middel om diverse maatschappelijke doelen en gemeentelijke opgaven te 
realiseren. Zoals de inzet van cultuur om eenzaamheid tegen te gaan, om ouderen vitaal te houden en 
om de ontwikkeling van kinderen en jongeren te stimuleren. 

1.2 De kadernota cultuur formuleert mogelijke kaders voor het nieuwe cultuurbeleid. 
De kadernota beschrijft mogelijke richtlijnen voor het nieuwe beleid. Cultuur omvat veel verschillende 
deelonderwerpen. Door deze onderwerpen te bundelen en samen te voegen in vier scenario's, kunt u 
aangeven op welke thema’s u de komende jaren in wilt zetten. 

2. De scenario's zijn opgesteld op basis van de evaluatie van het cultuurbeleid en recente 
ontwikkelingen. 
Tijdens de evaluatie van het cultuurbeleid hebben culturele verenigingen, bassischolen en culturele 
aanbieders het huidige beleid geëvalueerd en daarnaast hebben zij een aantal aandachtspunten voor 
het nieuwe beleid meegegeven. Op basis van deze input zijn vier mogelijke scenario's opgesteld. U 
wordt gevraagd een keuze te maken uit de vier scenario's. Het gekozen scenario vormt de basis voor 
het nieuwe cultuurbeleid. 

De vier scenario's zijn: 
1. Preventie, leefbaarheid, vrijetijd en kunstwegen. 

Het eerste scenario zet breed in op cultuur, door in te zetten op preventie, leefbaarheid en 
vrije tijd. Daarnaast ondersteunt scenario 1 ook Stichting Kunstwegen. Kunstwegen is het 
grootste kunst openluchtmuseum van Europa. Het overstijgt de gemeente- en landsgrenzen 
en trekt toeristen naar de gemeente Dalfsen. 

2. Preventie, leefbaarheid en vrijetijd. 
Het tweede scenario zet breed in op cultuur, door in te zetten op preventie, leefbaarheid en 
vrije tijd. Binnen dit scenario worden de verschillende thema’s die belangrijk zijn voor cultuur 
ondersteunt, maar is niet voorzien in een subsidie voor Stichting Kunstwegen. 

3. Preventie en leefbaarheid in de kernen. 
Het derde scenario zet alleen in op preventie en leefbaarheid. De culturele verenigingen in 
Dalfsen ontvangen beperkte ondersteuning en er vinden preventieve activiteiten plaats. Dit 
scenario betekent dat er geen inzet meer is op de ondersteuning in de vrije tijd. Bijvoorbeeld 
Kunsten op Straat en de Week van de Amateurkunst worden niet meer financieel ondersteund 
door de gemeente. 

4. Preventie. 
Scenario vier is zeer beperkt, doordat alleen wordt ingezet op de wettelijk verplichte taak de 
lokale omroep te ondersteunen en inzet op preventie om indirect kosten in het sociaal domein 



                                                                       

te voorkomen. De culturele verenigingen in Dalfsen ontvangen in dit scenario geen 
ondersteuning en ook is er geen budget voor het onderhouden van kunstwerken. 

In de beleidsnotitie worden op basis van het gekozen scenario beleidsdoelen, effecten en indicatoren 
geformuleerd. 
3. Volgens nieuw rijksbeleid moeten de lokale omroepen opschalen naar een streekomroep.  RTV 
Vechtdal heeft aangegeven dat een kwaliteitsimpuls nodig is om de taken van een lokale omroep 
goed uit te kunnen voeren. De omroep vraagt om een incidentele bijdrage aan de gemeente Ommen 
en Dalfsen. De gemeente Ommen heeft een bijdrage toegezegd. De omroep verzoekt om een 
bijdrage in (incidentele) investeringen in technische voorzieningen. De aanvraag betreft apparatuur, 
infrastructuur en software voor het stimuleren van productiekwaliteit alsmede groei en spreiding van 
nieuwsgaring en vrijwilligers.

De technologie en hulpmiddelen zijn nodig voor het goed kunnen uitvoeren van de taken van de lokale 
omroep. Deze taken zijn: informatie, nieuws en opinies bereiken de lokale omroep, worden van een 
redactionele context voorzien, er kan journalistieke waarde aan worden toegevoegd en opinievorming 
kan gestimuleerd worden. Ook zorgt het voor een technische en inhoudelijke kwaliteitsverbetering. 

Om deze ontwikkelingen verder te brengen, vraagt de lokale omroep om een incidentele extra 
subsidie van € 25.000,- voor de duur van twee jaar. Het gaat om een bedrag van € 12.000,- voor 2021 
en € 13.000,- voor 2022. 

Kanttekeningen
Cultuur is voor een klein deel een wettelijk taak (ondersteuning lokale omroep). Gelet op de 
bezuinigingen zou ook nog een scenario voorgesteld kunnen worden waarin alleen deze wettelijke 
taak wordt uitgevoerd. Dit heeft echter grote consequenties voor de inzet van cultuur in het kader van 
preventie en de leefbaarheid.  

Alternatieven:
1. U kunt ervoor kiezen om geen kadernota te vaststellen 
Zonder kadernota's kan er geen nieuwe cultuurbeleid vastgesteld worden. Dit zou betekenen dat het 
huidige beleid ongewijzigd voorgezet wordt. Cultuurbeleid wordt dan niet ingezet om bijvoorbeeld 
doelstellingen in het sociaal domein te realiseren. 

Duurzaamheid:
N.v.t.

Financiële consequenties:
Voor het huidige cultuurbeleid staat een bedrag begroot van € 250.000,-. Gezien de 
bezuinigingstaakstelling is voor een sobere aanpak gekozen. In de kadernota staan vier 
scenario's beschreven met bijbehorende financiële consequenties. Het meest uitgebreide scenario 
kost € 235.000,- per jaar en levert een voordeel op van € 15.000,-. Daarom is het budget voor cultuur 
met ingang van 2021 structureel met € 15.000,- verlaagd. 
 

Kosten  
Scenario 1 Preventie, leefbaarheid, vrijetijd en kunstwegen. € 235.000,-  
Scenario 2 Preventie, leefbaarheid en vrijetijd. € 220.000,-  
Scenario 3 Preventie en leefbaarheid in de kernen. € 195.000,-  
Scenario 4 Preventie. € 140.000,-  

Incidentele bijdrage RTV Vechtdal € 25.000,- Deze bijdrage is voor de duur van 2 jaar en is als volgt 
samengesteld: 
2021: € 12.000,- 
2022: € 13.000,- 



                                                                       

Communicatie:
De kadernota is tot stand gekomen met inbreng vanuit interne en externe stakeholders. Na 
vaststelling van de kadernota wordt de beleidsnota verder uitgewerkt. Culturele partijen en inwoners 
krijgen de mogelijkheid om over de beleidsnota in gesprek te gaan. 

Vervolg:
Wanneer de kadernota is vastgesteld door de raad, wordt er gestart met het opstellen van het 
beleidsplan cultuur. Hier worden interne en externe stakeholders bij betrokken. 

Bijlagen:
Bijlage 1: Kadernota Cultuur 
Bijlage 2: Onderbouwing subsidieaanvraag RTV Vechtdal
Bijlage 3: Brief Kunstwegen

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de adjunct-gemeentesecretaris/directeur,
drs. E. van Lente H.J. van der Woude



                                                                       

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 september 2020, nummer 1147;

overwegende dat het huidige cultuurbeleid niet meer actueel is; 
overwegende dat de scenario’s in de kadernota zijn opgesteld op basis van de evaluatie van het 
cultuurbeleid en recente ontwikkelingen.

b e s l u i t :

1. Vast te stellen de kadernota Cultuur. 
2. Scenario 1 uit de kadernota te kiezen als gewenst scenario. 
3. Besluiten om RTV Vechtdal een incidentele bijdrage te verstrekken. 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 
26 oktober 2020.

De raad voornoemd,

de voorzitter,             de griffier,  
drs. E. van Lente             drs. J. Leegwater


