gemeente

Dinkelland

Nota
voor burgemeester en wethouders

Reg.nr. DIV:

Datum vergadering, 6 februari 2007

Onderwerp: Cultuurprogramma 2007 - 2008
Advies
Instemmen met het Cultuurprogramma 2007 - 2008. De raad dit Cultuurprogramma ter vaststelling
voorleggen.
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Aanleiding
ledere 2 jaar wordt (conform de richtlijn uit de Contourennota Kunst & Cultuur) een Cultuurprogramma door de raad vastgesteld. Bij de vaststelling van de Contourennota Kunst & Cultuur is vastgelegd
dat er om de 2 jaar een programma met speerpunten wordt vastgesteld.
Doelstelling
Met een uitdagend programma Kunst & Cultuur 2007 - 2008 komen tot een gedegen aanzet van uitvoering van kunstprojecten in de gemeente.
Onderbouwing
Het Cultuurprogramma 2005 - 2006 is ten einde gelopen. Niet alle actiepunten zijn goed uit de verf
gekomen. Derhalve worden enkele actiepunten wederom opgenomen in het nieuwe Cultuurprogramma. Voor de komende 2 jaar wordt het Cultuurprogramma 2007 - 2008 aan de raad ter vaststelling
aangeboden. In dit programma, met de aanwending van de nog bestaande Reserve Kunst & Cultuur
(zie separate rapportage), een degelijke start maken om met de uitvoering van een aantal kunstprojecten aan de slag te gaan.
Voor de periode 2007 - 2008 wordt expliciet ingestoken op een gedegen aanzet van uitvoering van
kunstprojecten in de openbare ruimte door de gemeente.
Het Cultuurprogramma 2007 - 2008 kent de volgende onderdelen:
1. Werkzaamheden van de Werkgroep Kunst & Historie inzake het borgen van de bestaande
gemeentelijke kunstcollectie (gehele budget reserve). Dit houdt onder meer in: herplaatsing
van kunst en/of historische voorwerpen uit die collectie in het nieuwe gemeentehuis én andere (noodzakelijke) acties.
2. Tegeltjesproject tbv nieuwe gemeentehuis. Vanuit het provinciale budget van het convenant
Vuur & Vlam wordt een financiële bijdrage geleverd. Tevens wordt een bedrag vanuit het
bouwkostenbudget nieuw gemeentehuis ingezet.
3. Dinkelstenenroute. Ook hiervoor wordt uit budget Kunst&Cultuur 2007 een bijdrage geleverd.
Tevens wordt een bijdrage uit jaarlijks budget Kunst&Cultuur 2007 gedaan. Bij de provincie
wordt een subsidie in het kader van de regeling Beeldende Kunst aangevraagd.
4. Kunstproject 'de Luifel' Natura Docet. Hiervoor wordt uit het budget Kunst&Cultuur 2007 een
bijdrage geleverd. Bij de provincie wordt een subsidie in het kader van de regeling Beeldende
Kunst aangevraagd.
5. Versterken Sigma M.
In dit kader wil de gemeente in 2007 actief meewerken aan de realisatie en vestiging van
musea met een landelijke uitstraling in de gemeente. Vanuit die gedachte wordt voorzien in
een bijdrage vanuit het budget Kunst & Cultuur 2007.
6. Beeldentuinen. Ook hiervoor wordt uit budget Kunst & Cultuur 2007 een bijdrage geleverd. Bij

de provincie wordt een subsidie in het kader van de regeling Beeldende Kunst aangevraagd.
7. Beeldende kunst in de openbare ruimte en op rotondes. Financiering hiervan zal geschieden
middels budget Kunst&Cultuur, middels gereserveerde en beschikbare middelen van de aanleg rondweg Denekamp én externe middelen (per project worden subsidies aangevraagd).
8. Vermarktingsstrategie.
De gedachte van het aantrekken van een 'Cultuurmakelaar' c.q. projectleider Versterking sociale infrastructuur NOT wordt nog steeds overwogen om diverse projecten in het kader van
cultuurtoerisme vorm te geven.
9. Herpositionering en samenwerking culturele instellingen.
Er dient een herpositionering en daarmee een herschikking van de beschikbare middelen
plaats te vinden inzake het cultureel aanbod van de stichtingen Culturele Raad Denekamp,
Stiftconcerten en Toeristische en Culturele Activiteiten Ootmarsum.
Vanaf 2007 is er een vast budget ten behoeve van Kunst & Cultuur in de begroting beschikbaar,
waarmee projecten ihkv kunst en cultuur kunnen en moeten worden gefinancierd. In 2007 is hierbij
onder meer kunst in de openbare ruimte in het kader van de herinrichting van het centrum Denekamp
in beeld, als ook kunst op rotondes. In verdere jaren zullen onder meer ook kunst in het kader van de
rondweg Weerselo, het masterplan Ootmarsum en meer uit dit (beperkte) budget gefinancierd kunnen worden.
Conclusie
Instemmen met het programma Kunst & Cultuur 2007 - 2008 en dit de raad ter vaststelling voorleggen.
Prestatiegegevens/kengetallen
nvt

Planning
nvt

Financiële consequenties
De in het "Cultuurprogramma 2007 - 2008" (bijgevoegd) per project genoemde budgetten aanwenden voor financiering. Zie ook bijgevoegd financieel overzicht Cultuurprogramma 2007 -2008.
Personele consequenties
nvt
Juridische consequenties
nvt

Informatisering/automatisering
nvt
Communicatie
nvt

Overige consequenties
nvt

Bijlage(n):
Cultuurprogramma 2007 - 2008
Financieel overzicht Cultuurprogramma 2007 - 2008
Raadsvoorstel Cultuurprogramma 2007 - 2008
Raadsbesluit 2007 -2008

Cultuurprogramma 2007-2008
Inleiding.
De 'Contourennota Cultuurbeleid Dinkelland 2005-2008' is een verkenning inzake nieuw kunst- en
cultuurbeleid in de gemeente Dinkelland . Daarin wordt tal van aanbevelingen gedaan voor
versterking van het culturele leven, imago en toeristische functies van Dinkelland.
Tweejaarlijks worden nieuwe speerpunten in een volgende Cultuurprogramma worden uitgewerkt. Het
door de gemeente met de provincie afgesloten convenant "Vuur en Vlam" zal mede leidraad vormen
voor de opstelling van de cultuurprogramma's.
Raamwerk.
In het 'Cultuurprogramma 2007 - 2008', wordt de concrete aanpak van een aantal voorstellen
beschreven.
Uit de hoofdlijn van het gemeentelijk cultuurbeleid "het vergroten van de cultuurdeelname van de
eigen bevolking" en uit de hoofdlijn "het versterken van het cultuurtoerisme" wordt een negental
actiepunten in het Cultuurprogramma 2007 - 2008 gepresenteerd.

1. Werkgroep Kunst & Historie
De werkgroep Kunst & Historie heeft de opdracht gekregen om te adviseren over de inpassing van
kunst en historie in het nieuwe gemeentehuis. Daarnaast heeft de werkgroep de opdracht om de
gehele bestaande collectie aan kunst en historische objecten in kaart te brengen en over mogelijke
bestemmingen te adviseren. In dit kader wordt verwezen naar het door de werkgroep uitgebrachte
document Van gemeentehuis naar gemeente-thuis'.
Om de werkgroep in staat te stellen om in het kader van het borgen van de bestaande gemeentelijke
kunstcollectie, o.a. ivm herplaatsing van kunstvoorwerpen in het nieuwe gemeentehuis (én overige
noodzakelijke acties) haar werkzaamheden te verrichten, wordt voorgesteld om de reserve
Kunst&Cultuur van € 24.000,-- ter beschikking te stellen.
2. Tegeltjesproject tbv het nieuwe gemeentehuis
Mede in het kader van het programmaonderdeel Cultuureducatie op basisscholen is het initiatief
ontwikkeld om alle basisschoolkinderen een tegeltje te laten maken voor het nieuwe gemeentehuis.
Hiermee worden ruim 3200 kinderen bereikt.
In een werkgroep waarin o.a. de bouwcoördinator nieuw gemeentehuis, een adviseur van KCO inzake
cultuureducatie, een lid van de commissie Culturele Vorming Basisscholen Dinkelland en de
beleidsambtenaar Kunst & Cultuur zitting hebben, worden werkzaamheden gecoördineerd. Voor de
uitvoering van het project worden beroepskunstenaars (ihkv Beroepskunstenaars In de Klas = BIK)
ingehuurd. De commissie Culturele Vorming Basisscholen Dinkelland zal samen met de adviseur van
KCO voor de uitvoering als aanspreekpunt voor de gemeente gaan fungeren.
Ter financiering van een deel van dit traject wordt € 10.000,-- van de provinciale middelen uit het
convenant Vuur&Vlam ingezet. Daarnaast wordt een bedrag van € 15.000,-- uit de bouwkosten van
het gemeentehuis voor dit traject ingezet. Daarmee komen de totaal begrote kosten voor het
tegeltjesproject uit op een bedrag van € 25.000,--.
3. Dinkelstenenroute
In het kader van Kunst, Cultuur en (openbare) Ruimte wil de gemeente hard aan de slag. De
gemeente heeft mede daarom vanuit het programmaonderdeel "Kunst en Openbare Ruimte" van het
convenant Vuur&Vlam door KCO een kadernota laten opstellen.
Om een start te maken met de realisatie van kunstwerken in de openbare ruimte het project
Dinkelstenenroute oppakken. De bestaande reeds bestaande Dinkelstenenroute van de gemeenten
Losser/Gronau wordt met plaatsing van een zestal natuurstenen beelden langs de Dinkel in onze
gemeente doorgetrokken naar Neuenhaus in Duitsland. Voorzien is dat ook in de gemeente
Neuenhaus een aantal beelden worden geplaatst. Op die wijze wordt er in Neuenhaus aansluiting

verkregen op de internationaal bekende 'Kunstwegen'route. Dit betekent een stimulans voor het
cultuurtoerisme in onze gemeente en de regio.
Het totale kostenplaatje voor de plaatsing van een zestal Dinkelstenen wordt begroot op een bedrag
van € 42.000,--. Ter financiering van dit traject wordt door de gemeente € 10.000,-- uit het
structurele budget Kunst & Cultuur 2007 ingezet. Bij de provincie is in het kader van de subsidieregeling culturele ontwikkeling 'beeldende kunst' een aanvraag ingediend ter hoogte van € 23.000,--.
Bij de Euregio zal in het kader van het landsgrenzen overschrijdende karakter ook een
subsidieaanvraag worden ingediend. Bij onvoldoende verkrijging van subsidies wordt er geen
automatische claim op gemeentelijke middelen gelegd, maar zal gezocht moeten worden naar
alternatieve financieringsbronnen.

4. Kunstproject 'de Luifel'van Natura Docet.
Natura Docet wil als overgangstraject vanuit het museumgebouw naar de aan te leggen 'geheime tuin'
het project 'de Luifel' uitvoeren. De gemeente voorziet in het kader van co-financiering in een bijdrage
van € 3.000,-- uit het budget Kunst & Cultuur 2007. Bij de provincie wordt een subsidie in het kader
van de regeling Beeldende Kunst aangevraagd.
5. Versterken Sigma M.
In dit kader wil de gemeente in 2007 actief meewerken aan de realisatie en vestiging van 2 musea
met een landelijke uitstraling in de gemeente. Vanuit die gedachte wordt ten behoeve van de opstart
van één van deze 2 initiatieven voorzien in een bijdrage vanuit het budget Kunst & Cultuur 2007.
Tevens zal ter versterking van Sigma M blijvend getracht worden om alle musea onder te brengen bij
Sigma M (het samenwerkingsverband van musea in Dinkelland). Aan de organisatie Sigma M wordt
gevraagd om een jaarprogramma op te zetten in het kader van 'de verbreding van het cultuurbereik
onder de eigen bevolking', waarin een aanbod van aaneengeregen activiteiten van elkaar
versterkende publieksactiviteiten wordt aangeboden en waarbij ook (dwars)verbindingen tussen
verschillende aangesloten instellingen moeten worden gelegd. Gelden uit het convenant "Vuur en
Vlam" worden hierbij gebruikt als aanjaaggelden (bijlage: aanvraag Vuur&Vlam 2007).

6. Beeldentuinen
Evenals bij de Dinkelstenenroute het geval is wordt met de realisatie van de Beeldentuinroute
aansluiting verkregen op de internationaal bekende 'Kunstwegen'route. Ook hiermee is een
belangrijke stimulans voor het cultuurtoerisme voor Dinkelland en de regio te verwachten. Temeer
daar het fenomeen beeldentuin in Duitsland nagenoeg nog onbekend is. Bij de realisatie van de
Beeldentuinroute zijn naast de gemeente en het particulier initiatief uit Dinkelland ook de gemeenten
Borne, Neuenhaus en evt. Losser en Tubbergen betrokken. Vooralsnog ligt het in de bedoeling om
begin 2007 te starten met de realisatie van een beeldentuin op 't Stift. De realisatie van verdere
initiatieven voor beeldentuinen zullen daarna volgen om zodoende een aaneengesloten route te
realiseren. Hiervoor zijn locaties in Saasveld, Ootmarsum en Nutter (en evt. Rossum/Volthe en
Denekamp) in beeld.
Voor de inrichting van de diverse beeldentuinen worden de kosten begroot op € 40.000,--. Ter
financiering van dit traject wordt door de gemeente € 5.000,-- uit het structurele budget Kunst &
Cultuur 2007 ingezet. Bij de provincie is in het kader van de subsidieregeling culturele ontwikkeling
'beeldende kunst' een aanvraag ingediend ter hoogte van € 23.000,-. Bij de Euregio zal in het kader
van het landsgrenzen overschrijdende karakter ook een subsidieaanvraag worden ingediend. Bij
onvoldoende verkrijging van subsidies wordt er geen automatische claim op gemeentelijke middelen
gelegd, maar zal gezocht moeten worden naar alternatieve financieringsbronnen.
In het kader van het Ontwikkelingsplan t Stift en omgeving worden vanuit ILG/Nationaal Landschap
ook middelen ingezet om de beleefbaarheid van 't Stift te versterken door middel van een beeldentuin
en een wandelroute*;
7. Beeldende kunst in de Openbare Ruimte en Op Rotondes
Deel van het structurele budget Kunst en Cultuur 2007 alsmede gereserveerde en nog beschikbare
gelden van de aanleg van de rondweg Denekamp gebruiken als opstart voor diverse opdrachten kunst

op rotondes. Met de realisatie van kunst op rotondes en verkeersplateau's worden in het kader van
kunst en cultuur twee doelstellingen bereikt: het bereiken en dus vergroten van cultuurdeelname van
de eigen bevolking én het bevorderen van het cultuurtoerisme (de twee hoofdlijnen uit de
cultuurnota). Uitgangspunt moet zijn dat er bij de projecten 'kunst op rotondes' van een herkenbare
vormgeving sprake is, in het samengaan met kunstuitingen. Deze kunstuitingen zoveel mogelijk
koppelen aan de eigenheid per kern.
Voorgesteld wordt om verschillende kunst en cultuur objecten (incl. monumenten) door middel van
wandel- c.q. fietsroutes met elkaar te verbinden. Zodoende ontstaat een aantrekkelijk en afwisselend
aanbod van kunst en cultuur. Ook voorzieningen als het Infopunt Ootmarsum maar ook reeds
bestaande routes én activiteiten van Sigma M. (ivm ontsluiting van cultureel erfgoed) kunnen hieraan
gekoppeld worden. Middelen uit het convenant "Vuur en Vlam" worden ingezet als aanjaaggelden.

8. Vermarktingstrategie (o.a. cultuurhistorische routes)
De gedachte van het aantrekken van een 'Cultuurmakelaar' c.q. projectleider Versterking sociale
infrastructuur NOT wordt nog steeds overwogen om diverse projecten in het kader van
cultuurtoerisme vorm te geven. Dit in samenwerking met omliggende gemeenten, in het bijzonder de
gemeente Tubbergen en Losser met om een optimale vermarkting te kunnen bewerkstelligen van
kunst en cultuur in samenhang met toerisme. In het vorige cultuurprogramma is dit onderwerp (mede
ivm insteek c.q. beleid van omliggende gemeenten) niet uit de verf gekomen. Hiervoor zijn nu
subsidiegelden van het Ministerie van LNV beschikbaar gekomen.
Een bruikbare suggestie is dat de gemeenten in dit kader in elk geval zelf een gezamenlijke digitale
folder voor ieders gemeentelijke website maakt of laat maken.
Bij een goede vermarkting zal het in Dinkelland te realiseren Cultuur Historisch Informatie en Educatie
Centrum (CHIEC Ootmarsum met o.a. Tijdmuseum) en Infopunt Ootmarsum (samenwerking St.
Openluchtmuseum Ootmarsum, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Overijssel)
gekoppeld kunnen worden aan CHIEC's en soortgelijke voorzieningen in Tubbergen en Losser: c.q
Glascentrum en Steenfabriek.
9. Herpositionering en samenwerking culturele instellingen
Er dient een herpositionering en daarmee een herschikking van de beschikbare middelen plaats te
vinden inzake het cultureel aanbod van de stichtingen Culturele Raad Denekamp, Stiftconcerten en
Toeristische en Culturele Activiteiten Ootmarsum. Deze herpositionering zal zijn gericht op
samenwerking, afstemming programma's en op basis daarvan is herverdeling van het beschikbare
activiteitenbudget van de daarbij betrokken instellingen noodzakelijk.
Dit actiepunt, in het kader van harmonisatie van het Welzijnsbeleid, is in het cultuurprogramma 2005
- 2006 niet tot uitvoering gekomen.
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