
Effectmeting Evaluatie Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving 

 

 

1 Korte omschrijving van het advies 

 

Uitgebracht in septemer 2009 

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft de Geldstroom Beeldende Kunst en 

Vormgeving, een rijksregeling waardoor aanvullende gelden beschikbaar zijn voor 

beeldende kunst en vormgeving in Rotterdam, geëvalueerd in 2009. Uit de evaluatie 

blijkt dat de regeling gedurende de afgelopen vier jaar goed heeft gefunctioneerd en 

dat de 2.1 miljoen euro jaarlijks door de zes instellingen voor beeldende kunst 

volgens afspraak en zinvol is besteed. De Raad concludeert dan ook dat continuering 

van de Geldstroomregeling gerechtvaardigd is, maar adviseert het aantal te bereiken 

doelstellingen te verminderen. 

In zijn advies wijst de Raad op sterke en zwakke punten in de uitvoering gedurende 

de afgelopen vier jaar en doet in verband daarmee voorstellen voor de mogelijke 

bestedingsrichting van de geldstroom voor de komende jaren. 

Aparte hoofdstukken worden gewijd aan de positie van de beeldend kunstenaar en 

aan galeries in Rotterdam. De vraag deed zich in het verleden al voor of de middelen 

gebruikt kunnen worden voor een directe ondersteuning van kunstenaars. De minister 

was hier tegen en verbood een directe ondersteuning uit de gelden van de regeling. 

Uit de evaluatie blijkt, dat ongeveer de helft van de middelen die de afgelopen jaren 

via de Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving zijn besteed ten goede kwam van 

kunstenaars, hetzij als inkomen, hetzij als omzet. De Raad meent dat dit beleid 

voortgezet kan worden. Er is geen plicht voor de gemeente om de beroepsgroep van 

beeldend kunstenaars in het algemeen te ondersteunen. Wel is in een veelvormig 

kunstbeleid steun aan bepaalde groepen kunstenaars zinvol als deze groep niet met 

de bestaande beleidsinstrumenten wordt bereikt. Ook wat de galeries betreft bepleit 

de Raad gerichte ondersteuning van galeries, niet een algemene steunregeling voor 

de gehele sector. 

 

2 Gang door het gemeentelijk apparaat 

 

In een uitgebreide brief van 8 december 2009 aan de Gemeenteraad reageert het 

college van Burgemeester en Wethouders op het advies van de Rotterdamse Raad 

voor Kunst en Cultuur. Het college zegt zeer te spreken te zijn over de 

zorgvuldigheid waarmee deze adviesraad de evaluatie heeft uitgevoerd. Het 

gemeentebestuur is tevreden over de levendige infrastructuur van kleine en grote 

initiatieven op het terrein van beeldende kunst die mede door de geldstroom van de 

BKV-middelen tot stand zijn gekomen. Burgemeester en Wethouders nemen het 

voorstel over om nog meer focus aan het beleid te geven en brengen het grote aantal 

doelstellingen en prioriteiten terug tot zes.  

 

Daarnaast nemen Burgemeester en Wethouders het advies over de vernieuwde 

regeling niet alleen open te stellen voor de vijf kunstinstellingen (de dienst Kunst en 

Cultuur blijft buiten beschouwing) die daar tot nog toe gebruik van maken, maar ook 

voor andere, jongere instellingen. Het college kiest er echter voor deze instellingen 

ruim de tijd te geven een beleidsplan op te stellen. De instellingen kunnen een 

aanvraag indienen in het kader van het komend cultuurplan voor de periode 2013-

2016. Het college kiest voorts voor een meerjarenbeleid boven projectsubsidies en 

koppelt de toekomstige verdeling van de BKV-gelden aan de cultuurplansystematiek. 

Dat betekent, dat de nieuwe bestedingsplannen voor de volgende periode worden 

geïntegreerd in de beleidsplanaanvragen in het kader van het cultuurplan en dat 

deze plannen gelijktijdig en integraal door de Rotterdamse Raad voor Kunst en 

Cultuur worden beoordeeld. 

 



1 

Belangrijk in het voorstel van Burgemeester en Wethouders aan de Gemeenteraad is 

om een nieuwe individuele subsidieregeling ‘voor onderzoek en ontwikkeling’ in het 

leven te roepen voor kunstenaars. Ook dit besluit stemt overeen met het advies van 

de Raad, zij het dat deze geen bedragen heeft genoemd en dat het college besluit 

om hiervoor 150.000 euro per jaar uit te trekken. Dit bedrag wordt afgeroomd van de 

subsidie aan de zes onderdelen van het BKV-beleid in drie fasen/jaren en wel van 3%, 

van 15% en van 30%. De meeste instellingen die participeren in het BKV-beleid 

hebben tegen dit laatste besluit bezwaar gemaakt, het betekent immers dat zij voor 

hun activiteiten minder krijgen. Deze instellingen zijn in staat gesteld hun bezwaren 

in een vergadering van de raadscommissie voor cultuur toe te lichten. Daarvan 

hebben zij gebruik gemaakt. De Gemeenteraad heeft echter besloten het voorstel 

van het college over te nemen. Op het moment van schrijven van deze tekst loopt de 

derde ronde van de aanvragen van individuele kunstenaars in het kader van de 

nieuwe regeling voor Onderzoek en Ontwikkeling.  

 

Daarnaast meent het college dat de instellingen de inspanningsverplichting hebben 

om het deel van de subsidie dat ‘inkomensvormend’ is voor beeldende kunstenaars 

en vormgevers op 70% te brengen. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur had in 

zijn advies berekend, dat het percentage van het inkomens- en omzetvormende deel 

van de subsidie de afgelopen jaren rond de 50 lag. Bij brief van 1 april 2010 aan de 

raadscommissie cultuur heeft de wethouder van cultuur nog een nadere definitie van 

het begrip ‘inkomensvormend’ gegeven. 

 

3 Waarneembare effecten 

 

Een substantieel bedrag is toegevoegd aan de door het Centrum Beeldende Kunst 

beheerde budgetten voor individuele beroepsbeoefenaren, ten koste van budgetten 

van de instellingen. Daarbij is niet duidelijk welke activiteiten de desbetreffende 

kunstinstellingen minder gaan doen; informatie daarover was niet bekend op het 

moment van besluitvorming. Goede samenwerking tussen de Rotterdamse 

kunstenaars, verenigd in enkele actiecomités, heeft bijgedragen aan het succes voor 

deze kunstenaars. Deze samenwerking en dit succes draagt bij aan een voortgaande 

emancipatie van deze beroepsgroep in de Rotterdamse culturele infrastructuur. 

 

4 Beoordeling 

 

Het gemeentebestuur van Rotterdam heeft bij de besluitvorming over de evaluatie 

van de Geldstroom BKV gekozen voor de belangen van de individuele 

beroepsbeoefenaar. Daaraan is een stevige lobby van deze beroepsgroep vooraf 

gegaan. De positie van de kunstinstelling is in dit geval zwakker gebleken dan die van 

de kunstenaar. Dat is een situatie die niet vaak meer voorkomt in Nederland en in 

Rotterdam. Het advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur gaf voldoende 

ruimte voor deze interpretatie en het gemeentebestuur heeft nog meer ruimte 

genomen dan verwacht. Bij de kunstenaars overheerst een gevoel van 

rechtvaardigheid: de Geldstroom BKV is immers afkomstig van de eind jaren ’80 

opgeheven Beeldende Kunstenaars Regeling. Het is dus als het ware ‘eigen’ geld dat 

nu weer gedeeltelijk terugkomt bij de kunstenaars zelf.  

 

5 Vervolgstappen 

 

Het evaluatierapport van de Raad is na behandeling door het gemeentebestuur aan 

het departement van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gezonden, als 

verantwoording voor de besteding van de rijksgeldmiddelen, voorzien van de 

jaarrekeningen van de betrokken instellingen. Verdere vervolgstappen zijn wat de 

Raad betreft voorshands niet aan de orde. Bij de volgende cultuurplanprocedure zal 

opnieuw een evaluatie plaatsvinden en voorstellen worden gedaan voor de besteding 

van de middelen in de jaren na 2012. 


