
2 9 SEP. 2015 

Rotterdam, 29 september 2015. 
TWEEDE HERZIENE RAADSVOORSTEL 15bb7750 

Raadsvoorstel 15bb3613, gewijzigd raadsvoorstel 15bb7281 en bijbehorende (herziene) 
ontwerpbesluiten 15bb4408 en 15bb7551 komen hiermee te vervallen 

Aan: 

de gemeenteraad 

Onderwerp: 
Uitgangspuntennota 2017-2020 'Reikwijdte S Armslag' 

Gevraagd besluit: 

Samenvattend stellen wij u voor: 
Het tweede herziene ontwerpbesluit en de uitgangspuntennota 2017-2020 'Reikwijdte S 
Armslag' vast te stellen met inbegrip van de bijgevoegde oplegnotitie met de titel 
'Aanvullend visiedocument' van ons college. De twee documenten zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden en vormen samen het beleidskader voor het Cultuurplan 2017-2020. 
De eerdere raadsvoorstellen (15bb3613 en 15bb7281) en bijbehorende 
ontwerpbesluiten over dit onderwerp komen hiermee te vervallen. 

Beraadslagingen in de commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport: 

Naar aanleiding van de beraadslagingen in de commissie ZOCS op 10 juni en 2 
september 2015 hebben wij een oplegnotitie opgesteld die als addendum onlosmakelijk 
verbonden is met de Uitgangspuntennota 'Reikwijdte Ã Armslag'. De notitie bevat 
uitwerkingen en aanscherpingen op de Uitgangspuntennota en dient in samenhang met 
de Uitgangspuntennota gelezen te worden. De twee documenten vormen samen het 
beleidskader voor het Cultuurplan 2017-2020. 

Waarom dit voorstelî/Waarom nu voorgelegd? 

Eens in de vier jaar worden de uitgangspunten voor het Cultuurplan opnieuw 
vastgesteld. Deze vierjarenperiode komt overeen met de termijnen die door het 
ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Rijksfondsen worden gebruikt 
voor de meerjaren subsidies in de culturele sector. 
De uitgangspuntennota 2017-2020 vormt de basis voor het beleid van de Rotterdamse 
culturele instellingen, voor hun aanvragen voor een meerjarige subsidie in die periode, 
en voor de besluitvorming over het Verdelingsvoorstel, het uitvoeringsplan voor de 
verdeling van de meerjaren subsidies in de culturele sector. Ook vormt de 
uitgangspuntennota het inhoudelijke kader voor de beoordeling van de aanvragen door 
de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC). 
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In de Uitgangspuntennota worden nog geen uitspraken gedaan op discipline- of 
instellingsniveau, het gaat in dit stadium om het aangeven van de beleidsmatige richting 
voor 2017-2020. 

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/eerder aangenomen 
moties en gedane toezeggingen: 

De doelstellingen in de uitgangspuntennota sluiten aan op het coalitieakkoord en het 
collegeprogramma voor wat betreft democratische vernieuwing, talentontwikkeling en 
cultuureducatie, aantrekkelijke stad, innovatie en meer flexibel gebruik van gemeentelijk 
vastgoed. 

Toelichting: 

Hierbij bieden wij u de uitgangspuntennota 'Reikwijdte S Armslag' aan, die tot stand is 
gekomen als een samenwerking tussen drie partijen: gemeente, de culturele sector en 
de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. 

In vier uitgebreide werksessies en enkele extra bijeenkomsten hebben 
vertegenwoordigers van culturele instellingen, jongeren, jonge makers in de culturele 
sector, de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, medewerkers van de gemeente en 
geïnteresseerden uit de stad gesproken over de toekomst van de stad en de plaats en 
betekenis van cultuur daarin. Ook leden van uw raad hebben enkele van deze 
bijeenkomsten bijgewoond en dit proces kunnen aanschouwen. 

Naast de opgehaalde inzichten uit de werksessies is in de gesprekken en bij het 
schrijven van de nota ook rekening gehouden met de volgende stukken: de 
Sectoranalyse van de RRKC (2015), het onderzoek van OBI (Onderzoek en Business 
Intelligence, gemeente Rotterdam) naar Cultuurparticipatie onder Rotterdammers (2014) 
en de enquête van het Digitale Stadspanel Rotterdam (2014) over de waardering van het 
culturele aanbod in de stad. Ook is kennis genomen van landelijke nota's zoals de 
Cultuurverkenning (2014) van de Raad voor Cultuur en het rapport Cultuur 
Herwaarderen (2015) van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. 

We zijn van mening dat deze werkwijze tot een Uitgangspuntennota heeft geleid die op 
veel draagvlak kan rekenen. Uit de nota spreekt de bereidheid van de culturele sector, 
RRKC en gemeentebestuur om samen verantwoordelijkheid te nemen voor het 
toekomstige cultuurbeleid dat onder andere gericht zal zijn op talentontwikkeling, 
publieksbereik en innovatie. De culturele instellingen hebben aangegeven hiertoe nieuwe 
samenwerkingsverbanden aan te willen gaan, zowel binnen de huidige meerjarig 
gesubsidieerde sector als met (nog) niet structureel gesubsidieerde culturele 
organisaties en met markt- en maatschappelijke partijen buiten de culturele sector. 

We beschouwen de periode 2017-2020 als de opmaat naar een ander stelsel met meer 
flexibiliteit en nieuwe financieringsvormen. In de komende jaren willen we samen met u, 
de culturele sector en het Rijk het gesprek voeren over hoe dit het beste vorm kan 
krijgen. We verkennen in dit kader ook de mogelijkheden van een nieuw stelsel van 
financiële beleidsinstrumenten naast de bestaande subsidieregelingen, dat in de jaren tot 
2021 verder vorm zou kunnen krijgen. Wij verwachten dat wij u de resultaten van deze 
verkenning in het vierde kwartaal van 2015 kunnen voorleggen. 

Van culturele instellingen die opname in het Cultuurplan 2017-2020 ambiëren, zullen wij 
vragen om zich te houden aan de Governance Code Cultuur, zodat de governance bij de 
culturele instellingen verder geprofessionaliseerd wordt. Van onze kant zijn we op dit 
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moment reeds doende het toezicht op de governance van de culturele sector (maar ook 
van andere sectoren) te versterken. 

Financiële en juridische consequenties/aspecten: 

In het collegeprogramma is afgesproken dat het budget voor cultuur niet verlaagd zal 
worden. Voor het Cultuurplan betekent dit dat het college uitgaat van het niveau van 
begin 2013, te weten š 77,6 miljoen, bijgesteld met het accres en enkele technische 
mutaties. 

Het beschikbare budget voor het Cultuurplan 2017-2020 zal derhalve C 78,4 miljoen per 
jaar bedragen. Hiervan blijft C 2,5 miljoen geoormerkt voor het nieuwe Collectiegebouw. 

Vervolgtraject: 

Aan de hand van de uitgangspuntennota stellen de culturele organisaties die subsidie 
ambiëren hun meerjaren subsidieaanvragen op, die zij vervolgens uiterlijk 1 februari 
2016 zullen indienen bij de gemeente. Voor het opstellen van de aanvragen stelt ons 
college nog een aanvraagformulier vast, de zogeheten inrichtingseisen, met daarin 
nadere instructies voor de aan te leveren informatie. De inrichtingseisen ontvangt u op 
korte termijn ter informatie. 

Wij sturen dit najaar een formele adviesaanvraag aan de RRKC. Zaken die daarin in 
ieder geval aan de orde zullen komen zijn: artistieke kwaliteit, bedrijfsvoering, lokale en 
(inter)nationale positionering, samenwerking, aantoonbaar publieksbereik en 
governance. De Rotterdamse Raad voor Cultuur beoordeelt in het voorjaar van 2016 alle 
aanvragen en brengt zijn advies per 1 juni 2016 uit. Ons college verwerkt dit advies in 
het Verdelingsvoorstel dat uw raad vervolgens ter vaststelling ontvangt. De nieuwe 
Cultuurplanperiode start per 1 januari 2017. 

ļ 
Het bij dit raadsvoorstel behorende ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling 
aan 

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, 

De burgemeester, 

\ 
B.J. Eerdmans, l.b. F'h.F. s 

I 

Bijlage(n): 
Uitgangspuntennota voor het Cultuurplan 2017-2020: Reikwijdte Ä Armslag 
Aanvullend visiestuk (oplegnotitie) van het college 
Tweede herzien ontwerpbesluit 
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Tweede herziene Ontwerpbesluit: 

De Raad van de gemeente Rotterdam, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van "BGS vult datum in" 
(raadsvoorstel nr. "Dit vult griffie later in"); 

overwegende, dat 
eens in de vier jaar het cultuurplan voor een periode van vier jaar wordt vastgesteld 
en daarvoor een uitgangspuntennota wordt opgesteld; 
de vast te stellen uitgangspuntennota cultuur 2017-2020 de basis vormt voor de 
nieuwe meerjaren subsidieaanvragen van de Rotterdamse culturele instellingen; 
de genoemde uitgangspuntennota ook de basis vormt voor de beoordeling van deze 
aanvragen door de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC); 
deze nota een primeur is, opgesteld in nauwe samenwerking met de RRKC en de 
cultuursector, waarbij alle drie de partijen hebben aangegeven het gezamenlijke 
belang gezamenlijk te willen dragen en waarbij de culturele sector in deze nota ook een 
aantal verplichtingen op zich neemt, maar de nota ook een aantal inspanningen voor de 
gemeente Rotterdam bevat; 
in de begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018, in het programma Cultuur, Sport 
en Recreatie, een paragraaf 4.6.1. Cultuur is opgenomen, met daarin meerdere 
hoofdlijnen voor het toekomstige cultuurbeleid; 
de bespreking in de commissie Zorg Onderwijs Cultuur en Sport (ZOCS) op 2 
september 2015 een aantal nieuwe gezichtspunten heeft opgeleverd en dit heeft 
geleid tot uitbreiding van de uitgangspuntennota zoals vastgelegd in de bijgevoegde 
aanvulling met als titel: "aanvullend visiedocument" (15bb7748). Dit "Aanvullend 
visiedocument" wordt geacht deel uit te maken van de uitgangspuntennota 2017-2020 
en samen het beleidskader te vormen voor het cultuurplan 2017-2020. 

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet, 

besluit: 

I. De uitgangspuntennota 2017-2020 'Reikwijdte S Armslag' (15bb7749) vast te stellen 
met inbegrip van de bijgevoegde aanvulling met de titel 'Aanvullend visiedocument' 
van het college van burgemeester en wethouders d.d. 30 september 2015. Zij zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen samen het beleidskader voor de 
Cultuurplan 2017-2020 met daarin de volgende hoofdpunten: 

1. Het college op te dragen de RRKC te verzoeken om in de beoordeling van de 
aanvragen in ieder geval de volgende onderwerpen mee te laten wegen: artistieke 
kwaliteit, bedrijfsvoering, governance, lokale en (inter)nationale positionering, 
aantoonbaar publieksbereik, cultuureducatie en talentontwikkeling, vernieuwing en 
samenwerking (binnen en buiten de sector) 

2. het college op te dragen om met betrekking tot het onderdeel cultuureducatie in de 
adviesaanvraag de RRKC te verzoeken te rapporteren over de vraag of de ambities 
op het terrein van cultuureducatie naar verwachting gerealiseerd zullen worden op 
basis van de ingediende plannen; 

3. Het college op te dragen in de opdracht aan de RRKC op te nemen dat de 
gebiedscommissies bij de advisering van het Cultuurplan betrokken worden. 

4. Het college op te dragen samenwerking binnen en buiten de sector aan te 
moedigen en daarbij ook samenwerking met commerciële partijen mogelijk te 
maken, waarbij de regels voor governance leidend moeten zijn. 



5. Het college op te dragen te bevorderen dat het cultuuronderwijs een vaste plek 
krijgt in het curriculum van het onderwijs; 

6. Het college op te dragen een inhoudelijke verantwoordingsdialoog tussen 
subsidiegever (gemeente) en subsidient (instelling) in te richten naast de verplichte 
cijfermatige verantwoording in het kader van de P&C-cyclus; 

7. Het college op te dragen in het vierde kwartaal van 2015 te rapporteren over de 
bevindingen met betrekking tot nieuwe financieringsmogelijkheden voor de culturele 
sector naast de bestaande subsidieregelingen; 

8. Het college op te dragen de mogelijkheden voor het gebruik van leegstaande 
gemeentelijke panden te verruimen, zodat meer ruimtewensen kunnen worden 
gehonoreerd; 

9. Het college op te dragen samen met de instellingen op zoek te gaan naar 
oplossingen voor de gevolgen van het stelsel van kostprijsdekkende huren bij 
culturele huurders van gemeentelijk vastgoed; 

II. Uit te spreken dat het college waar mogelijk een bijdrage levert aan de versterking van 
de (inter)nationale profilering van de cultuursector, bijvoorbeeld door het culturele 
aspect in het gemeentelijke internationale beleid op te nemen; 

lil. De werkwijze te onderschrijven zoals beschreven in de Uitgangspuntennota 
Cultuur 2017-2020, waarbij de cultuursector collectieve verantwoordelijkheid neemt 
voor taken met betrekking tot publieksbereik, cultuureducatie en talentontwikkeling, 
innovatie en (inter)nationale profilering. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 

De griffier. De voorzitter, 


