
 

P E R S B E R I C H T 
 

Rotterdam, 3 december 2013 
 

Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur moedigt 
verbindingen met cultuur aan 
 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur moedigt de gemeente Rotterdam aan 
meer gebruik te maken van de potentie van kunst en cultuur. Ten behoeve van het 
vestigingsklimaat, het innovatief vermogen van de stad en bijvoorbeeld door 
Rotterdamse kunst en cultuur actief te betrekken bij formele representatie-
bezoeken in binnen- en buitenland. Oók Rotterdamse bedrijven zouden zich nog 
meer bewust kunnen zijn van de mogelijkheden om te profiteren van de kracht van 
creativiteit en cultuur. De Raad weet zich hierin gesteund door VNO-NCW 
Rotterdam en de cultuursector. 
 
De Raad richt zich in de komende jaren op het zichtbaar maken van de waarde van de 

Rotterdamse kunst en cultuur én de positie van cultuur, als toegevoegde waarde voor de stad. 

De Raad verbindt, waar nodig, partijen met elkaar en maakt kansen zichtbaar. Dit schrijft hij in 

zijn nieuwe werkprogramma 2013 – 2016: “Naar een stad die cultuur koestert”. 
 

Het is voor het eerst dat de Raad zich via een afzonderlijk werkprogramma van zich laat horen. 

Het plan past in het voornemen van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur om zich breder 

te positioneren. Naast de primaire adviestaak richt de Raad zich ook meer op het verbinden en 

versterken van de culturele sector in de stad. Onder meer door het organiseren van 

expertmeetings en debatten, en samenwerking met partners in andere sectoren.  

 

Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het gemeentebestuur blijft de primaire taak van de 

Raad. Evenals de advisering in het kader van de Cultuurplancyclus. In dat verband zal de Raad 

zijn functie in de komende periode verder aanscherpen. Daarbij wordt onder meer nagedacht 

over meer participatie van Rotterdammers bij de ontwikkeling van cultuurbeleid. De 

adviesagenda van de Raad is thematisch opgebouwd rondom de onderwerpen ‘Rotterdamse 

kunst- en cultuursector’, ‘De stad centraal’ en ‘Landelijke en internationale positie’.  

 

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur wil draagvlak voor cultuur en de creatieve sector 

creëren door het stimuleren van een hoogwaardige, ondernemende en (cultureel) diverse 

sector. Door middel van adviseren, versterken en verbinden. De Rotterdamse Raad voor Kunst 

en Cultuur is het onafhankelijke adviesorgaan voor kunst en cultuur van de gemeente 

Rotterdam. 

 

Het werkprogramma wordt gepresenteerd op 4 december om 12.30 uur in Zaal de Unie. 

Daarna is het digitaal in te zien op de website www.rrkc.nl of op te vragen via de Rotterdamse 

Raad voor Kunst en Cultuur, t 010 433 58 33.  

 
 

 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie 
Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Inez Boogaarts, secretaris/ directeur van 
de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, telefoon 06-29 413315, iboogaarts@rrkc.nl   
 
Informatie over de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is te vinden op de geheel vernieuwde 
website www.rrkc.nl. 
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