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Voorwoord
Toen ik in september 2015 wethouder Cultuur werd, wist ik eerlijk gezegd niet wat dat zou
betekenen. Als liefhebber van kunst had ik natuurlijk hoge verwachtingen, maar voor het
overige …
Nu, ruim een jaar verder, kan ik u zeggen: ik ben blij en trots wethouder Cultuur van
Rotterdam te mogen zijn. Rotterdam heeft een culturele sector die landelijk en internationaal
meetelt, bruist, zeer divers is en die in ruime mate bijdraagt aan de levendigheid en
aantrekkelijkheid van de stad.
De creativiteit en energie van de culturele sector, maar ook de betrokkenheid bij de stad en
het bewustzijn dat cultuur en stad nauw met elkaar verbonden zijn, zie ik terug in de plannen
die ruim honderd culturele organisaties hebben ingediend voor het Cultuurplan 2017-2020.
Stuk voor stuk willen ze een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het culturele
klimaat van de stad en daarmee aan de uitstraling van de stad als plaats waar alle bewoners
en bezoekers zich thuis kunnen voelen, iets van hun gading kunnen vinden.
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft zoals gebruikelijk met veel betrokkenheid
en deskundigheid geadviseerd bij het maken van een keuze uit alle ingediende plannen.
Scherpe keuzes zijn daarbij gemaakt: het budget is beperkt en college en gemeenteraad
hebben uitgesproken de komende jaren voorrang te willen geven aan plannen die bijdragen
aan een (aantoonbaar) publieksbereik, vernieuwing en innovatie, cultuureducatie en
talentontwikkeling, internationale profilering en samenwerking, tussen culturele organisaties
maar ook van culturele organisaties met andere sectoren. Op deze plaats wil ik mijn dank
uitspreken aan de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur en de vele experts die de Raad
tijdelijk hebben ondersteund in commissies. Ze hebben een enorme klus geklaard en een
helder advies aan het college van burgemeester en wethouders uitgebracht.
En uiteraard dank ik ook alle indieners van een cultuurplanaanvraag. Zij hebben mij en alle
andere betrokkenen bij de voorbereiding van het Cultuurplan 2017-2020 opnieuw laten zien
hoe groot de culturele rijkdom van Rotterdam is.
Het is mijn overtuiging dat Rotterdam vier mooie culturele jaren tegemoet gaat met de
plannen van de organisaties die het college heeft opgenomen in het Cultuurplan 2017-2020.
Ik wens de instellingen veel succes bij de uitvoering daarvan en de Rotterdammers veel
mooie cultuurbelevenissen!
Pex Langenberg
Wethouder Mobiliteit, Duurzaamheid, en Cultuur
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Inleiding
Een sterk cultureel klimaat draagt bij aan de levendigheid, de aantrekkelijkheid en de
leefbaarheid van de stad. Cultuur is ook van groot belang voor de economische positie van
de stad in binnen- en buitenland, maakt de stad aantrekkelijk voor toeristen en draagt bij
aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren. Daarbij horen een sterke culturele
infrastructuur en een breed cultureel aanbod. Recente architectonische aanwinsten als
de Markthal, De Rotterdam en het Centraal Station, maar ook de verlevendiging van de
Wilhelminapier en de omgeving van het Deliplein met culturele voorzieningen en activiteiten
hebben er recent voor gezorgd dat steeds meer personen en bedrijven Rotterdam hebben
(her)ontdekt als aantrekkelijke plaats om te wonen, werken en verblijven. Als college van
burgemeester en wethouders van Rotterdam willen wij daarom optimale omstandigheden
creëren voor de productie van kunst en cultuur, voor de toegankelijkheid ervan en voor het
delen van informatie, kennis en middelen. Om dat doel te bereiken maken wij gebruik van
een aantal instrumenten, zoals het Cultuurplan dat culturele organisaties de mogelijkheid
biedt vier jaar financiële ondersteuning te krijgen voor de uitvoering van hun activiteiten.
Het Cultuurplan1 is echter méér dan een subsidiebudget voor cultuur binnen de Rotterdamse
begroting. Het is een van de belangrijkste instrumenten voor de realisatie van het
Rotterdamse cultuurbeleid voor de jaren 2017-2020.
Uitgangspunten voor het cultuurbeleid 2017-2020 zijn (aantoonbare) vergroting en
verbreding van het publieksbereik, vernieuwing en innovatie, cultuureducatie en
talentontwikkeling, internationale profilering en samenwerking. Dit sluit aan bij doelstellingen
uit coalitieakkoord en collegeprogramma:
●● ruimte voor initiatief en betrokkenheid van de bewoners van onze stad;
●● ruimte voor vernieuwing en innovatie;
●● steun voor de nationale en internationale culturele iconen;
●● aandacht voor de verbinding van kunst en cultuur met maatschappelijke thema’s.
Wetende dat economie, politiek, maatschappelijke trends en cultuur elkaar continu
wederzijds beïnvloeden, ziet ons college het als zijn taak te zorgen dat deze aspecten in
evenwicht zijn en elkaar versterken voor een bloeiend cultureel leven en een veerkrachtige,
aantrekkelijke stad.
De stad is een atelier en laboratorium, waarin stadsbewoners zich creatief kunnen
ontwikkelen, kunstenaars nieuwe denkrichtingen kunnen verkennen en waarin
verbeeldingskracht wordt ingezet voor stedelijke opgaven en innovatie. Wij willen de
kunstsector en creatieve industrie actief en gericht stimuleren mee te werken aan de grote
uitdagingen van de stad. In het bijzonder is onze energie gericht op creatieve bijdragen aan
vraagstukken in zorg, onderwijs, duurzaamheid en city marketing.
De stad is ook een podium voor bestaand en nieuw talent. Wij zien het als onze taak iconen
naar voren schuiven, nieuw talent op het podium te hijsen, maar ook te breken met wat niet
meer werkt. Vernieuwing en innovatie, maar met behoud van het goede, versterking van de
kwaliteit en aandacht voor de vele groepen die de Rotterdamse samenleving kent. Telkens
staat dus weer de vraag centraal: sluiten de ontwikkelingen aan bij de doelstellingen van
ons beleid.

1 H et Cultuurplan is het vierjarige beleidskader voor meerjarige subsidies op het terrein van kunst en cultuur. Het plan bevat de gemeentelijke
uitgangspunten voor het cultuurbeleid en het budgettaire kader voor de meerjarige subsidies. Tevens benoemt het de culturele instellingen die in de
periode van het Cultuurplan een meerjarig subsidie ontvangen, alsmede de hoogte van die subsidie.
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Het Cultuurplan 2017-2020 is gebaseerd op de in co-creatie met culturele sector en
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) tot stand gekomen uitgangspuntennota
2017-2020 ‘Reikwijdte & Armslag’, het ‘Aanvullend visiedocument’ van ons college (samen
het Beleidskader voor het Cultuurplan 2017-2020), het Cultuurplanadvies 2017-2020 van de
RRKC alsmede onze bevindingen uit ambtelijk en bestuurlijk overleg met de minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en diverse documenten van de cultuurfondsen
van het Rijk.
Wij menen dat Rotterdam met het voorliggende Cultuurplan 2017-2020 en het bijbehorende
verdelingsvoorstel in de komende vier jaar over een breed palet aan culturele voorzieningen
in Rotterdam beschikt dat van kwalitatief hoog niveau is, past bij de stad en aansluit bij de
uitgangspunten die opgenomen zijn in ‘Reikwijdte & Armslag, Beleidskader Cultuurplan
2017-2020’. Een breed palet van culturele voorzieningen ook dat bijdraagt aan de ambities
die wij bij ons aantreden in 2014 hebben uitgesproken: een stad waar iedereen met plezier
kan leven en wonen, een stad die kansen creëert en kansen pakt, een stad die sterk en
aantrekkelijk is, een stad die investeert in (creatief) talent.
In de volgende hoofdstukken blikken wij kort terug op de totstandkoming en inhoud van
de uitgangspuntennota ‘Reikwijdte & Armslag’ en het aanvullende visiedocument. Daarna
volgen hoofdstukken over
●● het advies van de RRKC en de Raad voor Cultuur en de besluiten van de
rijkscultuurfondsen;
●● onze algemene reactie op het advies van de RRKC;
●● het budgettaire kader voor het Cultuurplan 2017-2020 en het subsidiehuis waar dit
onderdeel van is.
De nota eindigt met het verdelingsvoorstel, waarin wij per instelling die een aanvraag voor
opname in het Cultuurplan heeft ingediend, gemotiveerd aangeven of ons college deze in
het Cultuurplan 2017-2020 opneemt en zo ja, voor welk bedrag.
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Terugblik
Het moment van besluitvorming over het Cultuurplan 2017-2020 is gedenkwaardig.
Het markeert de uitkomst van een proces dat begon met een gezamenlijk product van
spelers in het culturele veld, RRKC, anderen die zich betrokken voelden en ons college
(de uitgangspuntennota ‘Reikwijdte & Armslag’) en het is de opmaat naar een doorgaand
proces van samenwerking tussen gemeente en culturele sector op de thema’s die in
de uitgangspuntennota benoemd zijn als speerpunten voor de periode 2017-2020. En
daarmee is de basis voor het cultuurbeleid ook een gezamenlijk gevoelde en gedragen
verantwoordelijkheid van culturele instellingen, gemeente en vele anderen die niet
behoren tot de meerjarig gesubsidieerde organisaties. Dat past naar onze mening bij een
samenleving waarin samenwerking en een gelijkwaardige relatie tussen de overheid en zijn
omgeving meer en meer het uitgangspunt vormen.
De culturele instellingen, RRKC en ons college hebben in ‘Reikwijdte & Armslag’ als
gezamenlijke uitgangspunten voor het Cultuurplan 2017-2020 geformuleerd:
●● het zo goed mogelijk bedienen van een zo breed mogelijk publiek;
●● het zo sterk mogelijk nationaal en internationaal positioneren van het Rotterdamse
cultuuraanbod;
●● het bereiken van een zo groot mogelijk aantal leerlingen van basis-, voortgezet en
middelbaar beroepsonderwijs met cultuureducatie met kwaliteit;
●● het zorgen voor een samenhangend en transparant netwerk om talenten optimaal te
begeleiden;
●● het actief zoeken naar verbindingen met andere partijen, binnen of buiten de
cultuursector, om een bijdrage te leveren aan de aantrekkelijkheid en het sociale en
economische klimaat van de stad.
Bij de bespreking van ‘Reikwijdte & Armslag’ in de gemeenteraadscommissie Zorg,
Onderwijs, Cultuur en Sport (ZOCS) heeft de commissie ons verzocht op een aantal
aspecten van de nota een nadere uitwerking of toelichting te geven. Daar hebben wij gehoor
aan gegeven door een aanvullend visiedocument als addendum aan de uitgangspuntennota
toe te voegen. In dit visiedocument zijn de volgende aspecten nader uitgewerkt:
●● ruimte voor nieuwe instellingen en innovatie
●● nieuwe financierìngsvormen
●● governance
●● beheermodellen voor het gemeentelijk cultureel vastgoed
●● cultuureducatie
●● internationale profilering
●● samenwerking
●● het financiële kader voor het Cultuurplan 2017-2020.
‘Reikwijdte & Armslag’ en het aanvullende visiedocument vormen samen het ‘Beleidskader
voor het Cultuurplan 2017-2020’ en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De
uitgangspunten die de gemeenteraad voor de periode 2017-2020 via dit beleidskader
centraal gesteld heeft, zijn
●● aantoonbare vergroting en verbreding van het publieksbereik
●● vernieuwing en innovatie
●● cultuureducatie en talentontwikkeling
●● internationale profilering
●● samenwerking.
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De overtuiging dat een proces van co-creatie kan leiden tot een product waar alle
betrokkenen geïnspireerd door raken, dat ruimte biedt voor vernieuwing en dat
doelstellingen en gezamenlijke ambities bevat die in de oude systematiek niet goed te
realiseren waren, menen wij in het Beleidskader Cultuurplan 2017-2020 en het proces
daaromheen bevestigd te zien. Wij constateren bovendien dat de gezamenlijk door
culturele sector, gemeente en RRKC gevoelde verantwoordelijkheid na de afronding van
de uitgangspuntennota en het besluitvormingsproces over het beleidskader niet gestopt
is, maar een vervolg heeft gekregen in een aantal samenwerkingsgroepen en netwerken
van culturele organisaties en gemeente, bijvoorbeeld op het terrein van publieksbereik,
internationalisering, cultuureducatie & talentontwikkeling en cultuur & welzijn.
Nadat de gemeenteraad in zijn vergadering van 5 november 2015 had ingestemd met het
beleidskader voor het Cultuurplan 2017-2020, hebben wij culturele organisaties die in de
periode 2017-2020 in aanmerking willen komen voor een meerjarig subsidie, uitgenodigd
vóór 1 februari 2016 een aanvraag in te dienen. Tegelijkertijd hebben wij de RRKC gevraagd
over deze aanvragen een advies uit te brengen. In de eerste plaats is de RRKC gevraagd
om beoordeling van de meerjarenplannen op zichzelf: hun artistieke kwaliteit, consistentie
van het plan, realisatieperspectief, financiële beeld (waaronder de financieringsmix),
ondernemerschap en de positie van de aanvragende organisatie in het culturele veld, in
de stad en in een (inter)nationale context. Daarnaast hebben wij de RRKC gevraagd in
zijn oordeel aandacht te geven aan de hiervoor genoemde uitgangspunten, inclusief de
aanscherping in het aanvullende visiedocument: (aantoonbaar) publieksbereik, vernieuwing
en innovatie, samenwerking, cultuureducatie en talentontwikkeling en internationale
profilering.
De RRKC heeft alle beleidsuitgangspunten betrokken in zijn oordeel, maar primair de
kwaliteit (artistiek en bedrijfsmatig), publieksbereik en vernieuwing omdat deze criteria op
alle aanvragen van toepassing zijn. De RRKC spreekt in dit verband van ‘De Driehoek’: ‘het
uniforme meetinstrument waaraan alle instellingen zijn getoetst.’
Bij publieksbereik heeft de RRKC zijn advies gebaseerd op publieksaantallen, samenstelling
van het publiek en de ambities om meer, nieuw of breder publiek te bereiken; bij vernieuwing
is zowel vernieuwing in het aanbod van gevestigde instellingen als in het algemeen het
aanbod van nieuwe instellingen beoordeeld.

Kwaliteit: artistiek en bedrijfsvoering

Publieksbereik	
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Vernieuwing

Instellingen die goed scoorden op deze drie criteria, hebben van de RRKC een positief
advies gekregen. Alleen aanvragers uit het huidige Cultuurplan die bovengemiddeld
bijdragen aan een of meer hoekpunten van de driehoek ‘kwaliteit, vernieuwing, publiek’
hebben van de RRKC een hoger budget geadviseerd gekregen dan zij in het huidige
Cultuurplan ontvangen.
Dit heeft geresulteerd in een advies dat ons college op 1 juni 2016 is aangeboden. Het
advies bestaat uit een deel Algemene bevindingen en een deel met adviezen per instelling.
Mede op basis van het advies van de RRKC hebben wij de ingediende plannen gewogen en
is het verdelingsvoorstel voor de cultuurplanmiddelen 2017-2020 tot stand gekomen, dat als
laatste hoofdstuk in deze nota is opgenomen. De algemene bevindingen van de RRKC en
onze reactie daarop hebben wij verwerkt in het volgende hoofdstuk van deze nota.
Omdat een aantal van de Rotterdamse aanvragers voor het Cultuurplan 2017-2020 ook een
aanvraag heeft ingediend bij het Rijk (bij de minister van OCW of bij een van de landelijke,
meerjarig subsidiërende fondsen), hebben wij bij de totstandkoming van het Rotterdamse
Cultuurplan 2017-2020 niet alleen rekening te houden met de adviezen van de RRKC, maar
ook met de adviezen van de landelijke Raad voor Cultuur en de besluiten van de landelijke
fondsen. Of een culturele organisatie bestaansmogelijkheden heeft, wordt in die gevallen
immers niet alleen bepaald door het Rotterdamse advies tot meerjarige subsidieverlening,
maar door de combinatie van subsidies van Rijk en Rotterdam.
Het navolgende hoofdstuk geeft dan ook niet alleen inzicht in de bevindingen van de
RRKC maar ook in die van de Raad voor Cultuur en van de landelijke fondsen die voor
Rotterdamse culturele organisaties van belang zijn.
Wij hebben met dank en waardering kennis genomen van het advies van de RRKC. De
Raad stond voor de ingewikkelde opgave 118 aanvragen te beoordelen op een groot aantal
aspecten en vervolgens binnen een tevoren vastgesteld financieel kader advies uit te
brengen over de subsidiehoogte voor die organisaties die positief beoordeeld waren. De
RRKC heeft dit, ondersteund door de expertise van ongeveer tachtig commissieleden, naar
onze mening weloverwogen en goed beargumenteerd gedaan. De scherpe keuzes die de
RRKC daarbij in verband met de grote druk op het beschikbare budget van € 75,9 miljoen
gemaakt heeft, hebben wij in meerderheid overgenomen. De algemene adviezen zullen wij
voor een groot deel betrekken bij de verdere beleidsontwikkeling op het gebied van kunst en
cultuur.
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Adviezen van RRKC,
Raad voor Cultuur en anderen
Advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur
Algemeen beeld van de aanvragen
Rotterdam zit duidelijk in de lift, constateert de RRKC. De stad is trendsetter, wordt
aantrekkelijker, de economie trekt aan en het aandeel hoogopgeleide inwoners groeit.
Culturele sector, RRKC en gemeente hebben die ontwikkeling aangegrepen door in
‘Reikwijdte & Armslag’ de ambities te formuleren voor een cultuurbeleid dat erop gericht
is de stad en de culturele sector te versterken en te vernieuwen. Die versterking en
vernieuwing vraagt enerzijds om nieuw aanbod van gevestigde instellingen, anderzijds om
nieuw aanbod van nieuwe instellingen. De RRKC signaleert voldoende nieuwe initiatieven
en creativiteit in Rotterdam om dat mogelijk te maken, maar stelt zich de vraag
●● of het subsidiesysteem flexibel genoeg is om ruimte te maken voor die nieuwe
initiatieven;
●● of de culturele instellingen zelf of met elkaar de gewenste vernieuwing kunnen
realiseren.
Hij wijst in dat verband op de kritiek op het cultuurplanstelsel, dat niet zou zorgen voor
de gewenste instroom van nieuwe instellingen en niet uitnodigend is voor opkomende
initiatiefnemers. De RRKC constateert ook dat de wederzijdse afhankelijkheid tussen
de grote gerenommeerde instellingen en de gemeente leidt tot inflexibiliteit: de grote,
gevestigde instellingen worden door hun statuur en hun voor menigeen evidente
bestaansrecht onvoldoende uitgedaagd tot vernieuwing in programma en/of publiek.
Dit, gekoppeld aan de door de RRKC gesignaleerde toenemende druk op het
cultuurplanbudget, zou er volgens hem toe kunnen leiden dat vernieuwing in het Cultuurplan
niet te verwezenlijken is. De RRKC heeft daarom scherpe keuzes gemaakt om de in zijn
ogen noodzakelijke instroom mogelijk te maken. Het hiervoor geschetste driehoeksmodel
stond daarbij centraal. Het cultuurplanadvies van de RRKC beoogt aldus zorg te dragen
voor een cultuuraanbod van hoge artistieke kwaliteit en een efficiënte bedrijfsvoering,
Wij delen als college de zorgen van de RRKC over het cultuurplanstelsel. De beperkingen
van dit stelsel op landelijk, regionaal en lokaal niveau beginnen zich meer en meer af te
tekenen en worden door steeds meer partijen ervaren als een keurslijf dat niet langer
aansluit bij de ontwikkelingen van de culturele sector enerzijds en de stedelijke regio’s
anderzijds.
In de algemene bevindingen besteedt de RRKC vervolgens aandacht aan een aantal
thema’s die hij in ogenschouw heeft genomen bij de advisering op de afzonderlijke
aanvragen. Op elk van deze thema’s wordt hierna ingegaan.
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Samenwerkingsplannen
Het experiment van co-creatie bij de totstandkoming van de uitgangspuntennota
‘Reikwijdte & Armslag’ is naar de mening van de RRKC nuttig gebleken. Hij verwachtte
echter op basis van de uitgangspuntennota en de inrichtingseisen voor het indienen
van cultuurplanaanvragen dat de gezamenlijke culturele instellingen voor elk speerpunt
minimaal één overtuigend samenwerkingsplan zouden indienen. Dat bleek niet het
geval. De RRKC ontving wel een breed gedragen gezamenlijk plan voor cultuureducatie
en talentontwikkeling, een intentioneel plan voor samenwerking op het gebied van
internationalisering en een groot aantal kleinere samenwerkingsplannen.
Voornamelijk het ontbreken van een gezamenlijk plan voor het realiseren van een groter
en breder publieksbereik stelde de RRKC teleur. Hij stelt op grond hiervan vast dat de
instellingen nog niet op een nieuwe ambitieuze manier werk maken van de door hen zelf
noodzakelijk geachte veranderingen. De RRKC doet daarom de volgende aanbeveling
aan de gemeente.

De Raad adviseert de gemeente om de gesubsidieerde instellingen alsnog om uitgewerkte
plannen te vragen voor de collectieve ambities over de beleidsspeerpunten cultuureducatie en talentontwikkeling, internationalisering en publieksbereik.

Wij delen de analyse van de RRKC maar zien tegelijkertijd dat de sector in samenwerking
met de gemeente inmiddels de uitwerking van de speerpunten heeft opgepakt. Wij
hebben de overtuiging dat deze samenwerking tussen de instellingen en met de
gemeente zal leiden tot plannen en activiteiten die weliswaar geen plaats hebben
gekregen in de cultuurplanaanvragen, maar wel tot realisatie komen. Samenwerking
met de culturele sector, tussen culturele instellingen en tussen culturele instellingen en
andere sectoren blijft wat ons betreft een thema dat volop in de aandacht blijft. Wij zullen
de culturele sector daarin blijven stimuleren en aan ontwikkelingen op dit terrein waar
nodig en mogelijk een actieve bijdrage leveren.

Kwaliteit
De RRKC merkt in het algemeen op mooie en goede plannen gezien te hebben. Er
is veel beweging in de stad, aldus de RRKC, en dat is terug te zien in de plannen. De
kwaliteit en de volledigheid van de aanvragen variëren echter sterk.
De artistieke kwaliteit van een organisatie is voor de RRKC een absolute randvoorwaarde
geweest om een positief advies uit te brengen. Instellingen met onvoldoende artistieke
kwaliteit hebben van de RRKC geen positief advies gekregen.
De RRKC geeft bij de nieuwe aanvragers aan dat deze nieuwe, kleinere instellingen
hun bedrijfsvoering in sommige gevallen nog niet volledig op orde hebben en doet de
volgende aanbeveling:

De Raad adviseert de gemeente instellingen die toetreden tot het Cultuurplan 2017-2020
een ondersteunend programma aan te bieden, gericht op een stabiele bedrijfsvoering.
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Hoewel ons college dit een sympathieke gedachte vindt, hebben wij besloten het advies
niet over te nemen. Een van de vereisten voor opneming in het Cultuurplan is juist dat
een instelling niet alleen artistiek van voldoende kwaliteit is, maar dat dit ook geldt voor
de bedrijfsvoering. Voor instellingen die niet aan het vereiste van een voldoende solide
bedrijfsvoering voldoen, bestaat de mogelijkheid van het aanvragen van projectsubsidies.
Er zijn daarnaast bovendien voldoende andere partijen die deze rol kunnen vervullen (en
daarvoor soms ook specifiek een overheidsopdracht hebben gekregen), zoals bij voorbeeld
het landelijke Cultuur & Ondernemen.
Ook bij de grotere, gevestigde instellingen maakt de RRKC zich in een aantal gevallen
zorgen over de bedrijfsvoering, die volgens hem instabiel te noemen is. De economische
crisis en de daarmee verbonden bezuiniging op het Cultuurplan 2013-2016 hebben een
extra last gelegd op instellingen met een toch al kwetsbare bedrijfsvoering. Hoewel de
RRKC de verantwoordelijkheid voor een goede bedrijfsvoering in de eerste plaats bij de
instellingen zelf legt, vraagt hij ook aandacht voor de instrumenten die de gemeente ter
beschikking staan voor toezicht op voornamelijk de grote instellingen. De RRKC wil met
de gemeente onderzoeken of alternatieve vormen van toezicht en zelfs begeleiding van
instellingen met een zwakke bedrijfsvoering, ontwikkeld kunnen worden om de sector
toekomstbestendig te maken.
Wij zijn het eens met de RRKC dat dit in de eerste plaats een verantwoordelijkheid
van de sector en de desbetreffende instellingen zelf is. Niettemin zien wij hier ook een
verantwoordelijkheid voor de gemeente in het kader van het accountmanagement en de
governancetaak van de gemeente als subsidiënt. De herijking van het relatiebeheer en
toezicht door de gemeente en de ontwikkeling van de daarbij behorende instrumenten
bevinden zich in een vergevorderd stadium en waar nodig krijgen culturele, maar ook
andere organisaties waarmee de gemeente een subsidie- of beleidsrelatie heeft, de nodige
individuele ondersteuning en begeleiding, zoals recent het Wereldmuseum Rotterdam.
Met de door ons college ingevoerde dan wel aangescherpte werkwijzen op het gebied van
accountmanagement en governance geven wij de facto vorm aan het advies van de RRKC.
De suggestie van de RRKC ‘probleemgevallen’ buiten het reguliere cultuurbudget te
accommoderen en bijzondere begeleiding te bieden, is begrijpelijk maar ook hier wijzen wij
erop dat de verantwoordelijkheid voor een adequate bedrijfsvoering een taak is van directie
en raad van toezicht van de betreffende organisaties. Waar dat nodig is, zullen wij uiteraard
in individuele gevallen bezien of een vorm van ondersteuning geboden kan of moet worden.
Met betrekking tot het cultureel ondernemerschap merkt de RRKC op dat veel organisaties
in staat zijn om een financieringsmix te realiseren waarbij inkomsten uit sponsoring,
verhuur, horeca, retail en andere activiteiten een substantiële aanvulling vormen op
de aangevraagde subsidie. Wel vraagt de RRKC er aandacht voor dat het cultureel
ondernemerschap (in het bijzonder de commerciële activiteiten) ondersteunend moet zijn
aan de culturele praktijk. Daar waar de culturele programmering slechts een (ondergeschikt)
onderdeel is van een bredere exploitatie, zijn de geldstromen niet altijd transparant.

De RRKC adviseert dat instellingen bij hun jaarlijkse verantwoording aan de gemeente meer
inzage bieden in de financiële gegevens van de verschillende entiteiten, zodat de gemeente
de financiële risico’s beter kan beoordelen.
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Wij zijn het met de RRKC eens dat geldstromen van door de gemeente gesubsidieerde
organisaties transparant moeten zijn om niet alleen de financiële risico’s maar ook de
recht- en doelmatigheid van de subsidieverlening te kunnen beoordelen. Instellingen
zijn bij hun jaarlijkse verantwoording ook nu al verplicht de door de RRKC geadviseerde
inzage te bieden. Jaarverslagen dienen – op grond van de wet- en regelgeving en
volgens de Governance Code Cultuur – een getrouwe weergave te bieden van de
toestand van de organisatie, de ontwikkelingen in het boekjaar en de inhoudelijke
en financiële resultaten. Dat geldt uiteraard ook indien sprake is van een combinatie
van culturele, gesubsidieerde activiteiten en commerciële bedrijvigheid (al dan niet
ondergebracht in verschillende rechtspersonen die een relatie met elkaar hebben).
Over de wijze waarop en de aspecten waarover de gesubsidieerde organisaties in het
bijzonder verslag doen, maken wij bovendien specifieke afspraken met de afzonderlijke
culturele instellingen.

Publieksbereik
De RRKC ziet in de aanvragen veel aandacht voor het publiek. Tegelijkertijd constateert
hij dat de plannen vaak intentioneel zijn en meent hij dat de aanvragen weinig
overtuigend zijn op dit punt. Hoe de sector de in de uitgangspuntennota geformuleerde
ambitie vorm geeft om gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen voor een zo breed
mogelijk geeft, blijkt naar de mening van de RRKC evenmin uit de aanvragen.

De RRKC geeft het college en de culturele instellingen die in het Cultuurplan 2017-2020
worden opgenomen, het dringende advies gegevens over het publiek te verzamelen en
ter beschikking te stellen. Deze kunnen een goede basis vormen om te leren over cultuurbereik.

Wij nemen deze aanbeveling over en zullen in de beschikkingen voor het Cultuurplan
2017-2020 de voorwaarde opnemen, dat instellingen gestructureerd en geregeld
publieksonderzoek doen, de resultaten van hun publieksonderzoek met elkaar
delen en gegevens over hun publiek beschikbaar stellen voor de voeding van het
segmentatiemodel MOSAIC (indien hun publieksonderzoek hierop aansluit). Op deze
wijze kunnen culturele sector en gemeente beschikken over gestandaardiseerde en
actuele publieksinformatie, die het mogelijk maakt tijdig trends en lacunes in het aanbod
te signaleren en daarop in te spelen.
Over de resultaten van hun publieksonderzoek moeten culturele organisaties in de
komende jaren jaarlijks in hun jaarverslag rapporteren.
De RRKC constateert dat slechts een beperkt aantal van de nieuwe aanvragers zorgt
voor meer culturele diversiteit. Hij stuurt aan op het hanteren van de Code Culturele
Diversiteit; culturele instellingen die structureel door de gemeente worden gefinancierd,
zouden zich daartoe verplicht moeten voelen.

De Raad adviseert instellingen in het Cultuurplan gebruik te maken van de Code Culturele
Diversiteit. Daarmee kunnen de instellingen hun wens voor een breder publieksbereik
beter realiseren.
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Wij ondersteunen dit advies aan de culturele instellingen. Het hanteren van de code
is weliswaar een verantwoordelijkheid van de culturele instellingen zelf maar behoort
naar de mening van ons college tot de beginselen van ‘good governance’ en zou een
vanzelfsprekendheid moeten zijn voor organisaties die in de culturele sector werkzaam zijn:
iedere Rotterdammer moet zich aangesproken voelen door wat de stad in cultureel opzicht
te bieden heeft en de culturele sector moet ernaar streven een afspiegeling te zijn van de
Rotterdamse samenleving.
De RRKC geeft verder aan met de gemeente te willen onderzoeken of een andersoortige
subsidiesystematiek de drempels kan wegnemen die een meer cultureel divers aanbod in
het Cultuurplan in de weg staan. Wij zullen dit aanbod betrekken bij de gedachtevorming
over nieuwe financieringsvormen voor de culturele sector, waarvoor wij los van het
Cultuurplan 2017-2020 voorstellen zullen voorleggen aan de gemeenteraad, maar merken
daarbij wel op dat wat ons college betreft publieksverbreding meer is dan vergroting van de
culturele diversiteit van het aanbod.
Over marketing in de culturele sector merkt de RRKC op dat in de plannen weinig
vernieuwing zichtbaar is, ondanks de sterke veranderingen en de snelle ontwikkelingen
op dit gebied. Initiatieven met totaal nieuwe media, zoals beacons en tribal marketing,
ontbreken, innovatieve marketingmethoden komen zelden voor. Ook van collectieve
marketingplannen is nauwelijks sprake volgens de RRKC, laat staan dat deze innovatief zijn.
Wel zijn er enkele voorbeelden van innovatieve plannen voor publieksbinding.
Wij zullen er bij de cultuurplaninstellingen, verenigd in het Directeurenoverleg van de
Rotterdamse Kunstsector, op aandringen dit onderwerp met verhoogde intensiteit aan
te pakken. Aantoonbare verbreding en vergroting van het publieksbereik is een van de
speerpunten in het cultuurbeleid voor de komende jaren. Dat daarvoor andere vormen van
presentatie, programmering en marketing noodzakelijk zijn, is evident.
Onder de noemer ‘Spreiding van het aanbod’ merkt de RRKC op dat hij een aantal clusters
van culturele organisaties in de stad ziet. In de eerste plaats op plekken in het centrum
(Witte de Withstraat, Museumpark, Schouwburgplein en Delftsestraat). Daarnaast valt
het cluster Katendrecht op en de ontwikkeling dat een aantal instellingen de hele stad als
podium voor zijn activiteiten gebruikt. Instellingen die zich buiten het centrum bevinden,
gaan volgens de RRKC in een aantal gevallen verbindingen aan met de wijk waar zij zijn
gevestigd. De aanwezigheid en het programma van culturele instellingen in de wijken draagt
vaak bij aan de ontwikkeling van het omliggende gebied.
Ons college huldigt het standpunt dat kunst en cultuur toegankelijk moet zijn voor iedereen
in de stad; de drempel om deel te nemen aan culturele activiteiten zo laag mogelijk moet
zijn. Bereikbaarheid, in de vorm van spreiding over de stad, is in dat licht een aspect, maar
naar onze mening is dat niet het enige en gaat bereikbaarheid ook niet per definitie over
spreiding. Wij wijzen hierbij op wat wij opmerkten over marketing in de culturele sector:
andere vormen van presentatie, programmering en marketing zijn noodzakelijk om het
publiek te verbreden en het publieksbereik te vergroten. Zelf zullen wij, zoals eveneens
aangegeven, onderzoeken of aanpassing van het instrumentarium voor de ondersteuning
van kunst en cultuur gewenst en mogelijk is, bijvoorbeeld door de oprichting van een
Stadsfonds voor Kunst en Cultuur.
De RRKC spreekt zijn zorg uit over het afbrokkelen van de fysieke infrastructuur voor het
gebiedsgerichte werken. Omdat het aantal lokale cultuurcentra afneemt, is het volgens
de RRKC van belang verder te investeren in de wijkgerichte cultuuraanbieders en die
instellingen op te nemen in het Cultuurplan die een goede bijdrage kunnen leveren aan het
ontwikkelen van cultureel aanbod in de wijken. Hij erkent in dat verband de noodzaak van de
wijkgerichte aanpak van de cultuurscouts en de activiteiten onder de vlag van Cultuurbuur,
hoewel hij kritisch is over de aanvraag van de overkoepelende stichting Cultuur Concreet.

13

REIK WIJDTE & ARMSL AG
CULTUURPL AN 2017-2020

Wij voegen daaraan toe dat in onze ogen de binding van Cultuur Concreet met de gebieden
op dit moment voldoende gegarandeerd is: de gebiedscommissies adviseren over de
gebiedsplannen van Cultuur Concreet en voor leden van de gebiedscommissies is in
lidmaatschap van de programmaraden in de gebieden voorzien.

Vernieuwing
Met het advies 22 nieuwe aanvragers op te nemen in het Cultuurplan kiest de RRKC
voor meer spreiding in de stad, een toename van het aandeel kleinere instellingen op het
gebied van cultuureducatie en talentontwikkeling, verruiming van het aanbod van grotere
popconcerten en meer culturele diversiteit in de structureel gesubsidieerde sector. Het
college vindt dat verheugend en neemt vijftien nieuwe organisaties op in het Cultuurplan. De
instellingen die niet opgenomen worden, zijn nog onvoldoende geprofessionaliseerd voor
opname in het Cultuurplan of hebben te weinig binding met de stad Rotterdam.
Intrinsieke vernieuwing, dat wil zeggen innovatie binnen de gevestigde
cultuurplaninstellingen, ziet de RRKC onvoldoende in de aanvragen. Er zijn, aldus de
RRKC, veel ‘veilige’ aanvragen ingediend waarin ‘vernieuwing en innovatie’ wel worden
benoemd, maar waaruit niet blijkt hoe die vernieuwing gerealiseerd wordt. Waar intrinsieke
vernieuwing onderdeel is van de plannen, blijken de instellingen vooral gevestigd rond
de Witte de Withstraat; de vernieuwing krijgt dan meestal gestalte door de bijzondere
aandacht voor talent en talentontwikkeling. Een enkele instelling is actief op het gebied van
grootstedelijke innnovatie.
Innovatie ziet de RRKC ten slotte ook in vernieuwing in de aanpak van bestaande
activiteiten, zoals technische hulpmiddelen en presentatie. Daarbij springt volgens de RRKC
‘de nomadische aanpak’ van een groot aantal Rotterdamse instellingen in het oog, het
gebruik van de stad als podium. Hij constateert dat deze vorm van programmering goed
bijdraagt aan de dynamiek in de stad.
Een onderwerp dat in het kader van het Cultuurplan naar onze mening niet onbesproken
mag blijven, is het raakvlak van het Cultuurplan en de creatieve industrie. De creatieve
industrie is van belang voor de economische ontwikkeling van de stad, maar het is ook
een bron van innovatie en ontwikkeling van de culturele sector zelf. Voor de stimulering
van de creatieve industrie in de stad hebben wij enige tijd geleden de Rotterdam Creative
Commission ingesteld. De sector van de creatieve industrie is bij uitstek een sector van
vernieuwing en innovatie, op productniveau maar ook in werkwijze; zelf geven diverse
organisaties in dit domein aan een bijdrage te willen leveren aan de beantwoording van
stedelijke vraagstukken. Wij realiseren ons dat samenwerking met deze innovatieve en
nieuwe partners mogelijk andere vormen van bekostiging vraagt dan via het huidige
subsidiestelsel. Ook in andere domeinen van de culturele sector zien wij die behoefte aan
andere samenwerkings- en bekostigingsrelaties tussen overheid en het culturele veld,
niet alleen in Rotterdam maar ook elders in het land. Naar verwachting zullen deze in de
komende jaren leiden tot een herijking van het huidige cultuurplanstelsel van Rijk en andere
overheden. Ons college zal de vragen uit creatieve industrie en culturele sector betrekken
bij de ontwikkeling van nieuwe financieringsvormen.

Cultuureducatie en talentontwikkeling
De RRKC constateert dat een groot aantal instellingen ambities heeft op het terrein van
cultuureducatie. Meer dan veertig instellingen hebben het gezamenlijke samenwerkingsplan
voor cultuureducatie en talentontwikkeling bij hun cultuurplanaanvraag gevoegd. Het beeld
van ‘wildgroei’ dat de RRKC constateerde in de Sectoranalyse 2015 wordt in zijn ogen
niet ontkracht door de ingediende cultuurplanaanvragen. Er is weinig zicht op de vraag
vanuit het onderwijs, onduidelijkheid over hoe het aanbod zich verhoudt tot vraag vanuit de
scholen en eveneens over het resultaat van alle inspanningen.
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Over de wijkgerichte activiteiten van de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR)
is de RRKC positief. Wel vraagt de RRKC zich af of de SKVR daarmee niet concurreert
met activiteiten van andere aanbieders die zich richten op jongeren in de wijken. Hij ziet de
ambities van de SKVR in deze alleen slagen als de SKVR aantoonbaar afstemt met andere,
kleinere organisaties die al in de wijken actief zijn en die de brug slaan tussen publiek en
makers. De SKVR zal daarbij volgens de RRKC een aanvullende rol moeten innemen en zal
programma moeten ontwikkelen dat complementair is aan het bestaande aanbod.

De RRKC adviseert niet voor vier maar voor twee jaar subsidie te verlenen aan:
• Cultuur Concreet
• Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam
• Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam,
de in zijn ogen grote instellingen voor cultuureducatie.
De RRKC adviseert voorts de cultuureducatie in Rotterdam op korte termijn te evalueren om
tot de beste methode te komen, waarin vraag en aanbod goed op elkaar zijn afgestemd. De
RRKC stelt voor om bij deze evaluatie niet alleen de drie bovengenoemde organisaties te
betrekken maar ook de andere spelers, waaronder Hofplein Rotterdam. Daarbij stelt de
RRKC voor onderscheid te maken tussen binnen- en buitenschools aanbod voor jongeren,
educatie voor volwassenen en wijkgericht aanbod.

Wij volgen het advies van de RRKC gedeeltelijk en zullen een evaluatieonderzoek doen
naar de relatie tussen vraag en aanbod op het terrein van binnenschoolse cultuureducatie,
de methodes die gehanteerd worden en de resultaten van de inspanningen die op dit gebied
plaatshebben. Daarbij steunen wij de uitgangspunten die de RRKC benoemt:
●● het onderwijs heeft recht op een aanbod van kwaliteit dat past bij de vraag van de
school en de betrokken leerlingen;
●● deelnemers buiten het onderwijs hebben recht op een goed toegankelijk en gespreid
aanbod.
Kern in dit onderzoek vormen wat ons betreft twee van de drie door de RRKC
genoemde instellingen: het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) en de
Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR). Wij zullen ook het onderwijsveld
bij het onderzoek betrekken, evenals andere Rotterdamse spelers op het terrein van
cultuureducatie en talentontwikkeling, zoals de RRKC adviseert. Het onderzoek wordt nog
in 2016 gestart, opdat de resultaten van het onderzoek medio 2017 beschikbaar zijn.
Dit onderzoek is wat ons college betreft primair bedoeld als evaluatie van de infrastructuur
voor binnenschoolse cultuureducatie in Rotterdam teneinde deze in de komende jaren
transparanter, efficiënter en effectiever te maken. Hoewel de achtergrond dus niet een
evaluatie van de cultuureducatie-instellingen zelf is, kunnen de resultaten wel leiden tot een
herschikking van de voor cultuureducatie en talentontwikkeling beschikbare budgetten op
stedelijk en gebiedsniveau.
Voor wat betreft het wijkgericht aanbod zullen wij in kaart brengen welke actoren daar
actief zijn, met welke intensiteit en in welke vorm (buitenschoolse educatie voor kinderen
en jongeren, educatie voor volwassenen, receptief aanbod enz.). De uitkomsten van dit
inventariserende onderzoek zullen wij meenemen bij de ontwikkeling van het Beleidskader
Kunst en Cultuur in de gebieden. Niet alleen de door de RRKC genoemde organisaties
Cultuur Concreet en SKVR, maar ook andere instellingen in het Cultuurplan die actief
zijn op gebiedsniveau en de Bibliotheek Rotterdam zullen wij bij het onderzoek en de
ontwikkeling van het Beleidskader betrekken.

15

REIK WIJDTE & ARMSL AG
CULTUURPL AN 2017-2020

In de voornemens met betrekking tot cultuureducatie en cultuur in de gebieden zien wij
overigens geen aanleiding de drie door de RRKC genoemde instellingen voor slechts
twee jaar te subsidiëren. Wij nemen SKVR, KCR en Cultuur Concreet dan ook op in het
Cultuurplan voor de volledige periode van vier jaar.
De RRKC stelt niet veel plannen te hebben gezien waarin een visie op het ontwikkelen
van talent wordt uitgewerkt. Het samenwerkingsplan voor talentontwikkeling, dat enkele
cultuurinstellingen op dat gebied hebben ingediend, onderscheidt volgens hem heldere
fases in de door- en toestroom van talent, maar de betrokken instellingen geven niet altijd
duidelijk aan voor welke fase zij zich verantwoordelijk voelen. De RRKC adviseert de
instellingen die het plan onderschrijven, hun activiteiten inzichtelijk te maken en die gedegen
af te stemmen met die van andere instellingen.

Vergaande afstemming kan leiden tot een beter zicht op de talentontwikkeling in de verschillende disciplines. De Raad staat positief tegenover het gezamenlijke plan voor afstemming
van activiteiten op het gebied van talentontwikkeling en adviseert de instellingen die het plan
onderschrijven meer werk te maken van het inzichtelijk maken van hun activiteiten en van
een gedegen afstemming.

Wij ondersteunen dit advies en zullen dit waar mogelijk stimuleren en faciliteren.

Internationalisering
Volgens de RRKC bevat ongeveer de helft van de aanvragen plannen voor
internationalisering; bij de nieuwe aanvragers komt internationalisering niet voor. De
internationale voornemens van de aanvragers variëren van het programmeren van
internationale activiteiten en het geven van buitenlandse presentaties tot bruikleenverkeer
van kunstwerken, intensieve inhoudelijke samenwerking en coproductie met internationale
partners. Een gering aantal instellingen heeft een goede eigen visie op internationalisering,
aldus de RRKC. Wel zeggen de deelnemers aan het samenwerkingsverband ‘De
Internationale Keuken’, een groep van ongeveer veertien instellingen onder de vleugels
van het Directeurenoverleg van Rotterdamse kunstinstellingen, gezamenlijk een visie
op internationalisering te ontwikkelen. De RRKC ziet op dit terrein nog veel kansen voor
zowel de instellingen als de gemeente. Internationalisering is van belang voor de kwaliteit
en verrijking van cultuur, maar ook voor de bijdrage aan de lokale economie en de city
branding, aldus de Raad.

De Raad adviseert de gemeente dan ook een internationaal beleid te ontwikkelen waarin de
kunst- en cultuursector een stevige plaats inneemt. De cultuursector krijgt het advies werk te
maken van zijn internationale agenda en de gezamenlijke visie op het gebied van internationalisering verder uit te werken.

De eerste stappen voor de uitvoering van het RRKC-advies hebben wij inmiddels gezet.
Samen met Rotterdam Partners en de culturele sector organiseren wij in het voorjaar
van 2017 een conferentie van de International Advisory Board die speciaal gewijd is
aan de betekenis van cultuur voor de (inter)nationale marketing en city branding van de
stad. Daarnaast neemt de gemeente deel aan het samenwerkingsverband van culturele
instellingen ‘De Internationale Keuken’ voor de ontwikkeling en uitvoering van een
gezamenlijk gemeentelijk en sectoraal internationaal cultuurbeleid en zijn we aangesloten
op de ontwikkeling van het internationale cultuurbeleid van het Rijk.
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Collectiebeleidsplannen
De collectiebeleidsplannen van Museum Boijmans Van Beuningen, Museum Rotterdam,
Maritiem Museum Rotterdam, Wereldmuseum Rotterdam, Nederlands Fotomuseum
en Centrum Beeldende Kunst Rotterdam zien er volgens de RRKC goed en gedegen
uit. Het geheel van de plannen geeft een eenduidig positief beeld van de manier
waarop de instellingen met de collecties omgaan, de meerjarenbeleidsplannen en de
collectiebeleidsplannen vertonen samenhang en uit de meerjarenbegrotingen van de
instellingen is goed te herleiden welk deel van het exploitatiebudget bestemd is voor
collectiebeheer. Niettemin constateert de RRKC ook enkele knelpunten. Op grond daarvan
doet de RRKC drie aanbevelingen:
1. stel een erfgoedagenda op voor de gemeentelijke collectie (museale collectie, nietmuseale collectie en kunst in de openbare ruimte) die de visie van de gemeente op
deze collectie bevat;
2. onderzoek of het mogelijk is afspraken over behoud en beheer van de collectie voor
langere tijd te maken;
3. formuleer een integrale visie op de wijze waarop de gemeentelijke collectie opgeslagen
dient te worden in depots.
Wij onderschrijven de aanbeveling van de RRKC om een erfgoedagenda voor de
gemeentelijke collectie op te stellen. Wij hebben de voorbereiding daarvan al ter hand
genomen, zoals die overigens ook al gemaakt wordt voor monumenten en gedenktekens.
Wij verwachten de gemeenteraad nog in 2016 een visie op de gemeentelijke collectie (met
inbegrip van monumenten, archieven en bijzondere collecties) aan te kunnen bieden in
combinatie met een aantal uitvoeringsbesluiten (de erfgoedagenda) over beheer, behoud,
bewaren, verzamelen en ontzamelen van de diverse gemeentelijke deelcollecties.
Op basis van het positieve advies van de RRKC over de collectiebeleidsplannen van de
musea heeft ons college besloten deze ongewijzigd vast te stellen.

De Rotterdamse popsector
De RRKC constateert dat het aanbod van popmuziek in Rotterdam breed is en de
pluriformiteit van de sector groot. Op het gebied van talentontwikkeling is voldoende
aanbod, alle poppodia en -festivals met een positief advies van de RRKC hebben aandacht
voor talent en bieden dit een podium. Nationale en internationale artiesten treden op een
aantal kleinere poppodia en festivals op; in het grotere segmenten vanaf 500 bezoekers is
ook een aantal aanbieders actief. Door het advies van de RRKC te volgen, kan de markt van
zowel het publiek als de boekers van grotere concerten worden vergroot.
Drie organisaties hebben een aanvraag voor het Cultuurplan 2017-2020 ingediend die
positief beoordeeld is. Eén daarvan heeft zich echter genoodzaakt gezien zijn aanvraag in
te trekken. Wij nemen zowel Rotown als Motel Mozaique in het Cultuurplan 2017-2020 op.

De effecten van het advies van de Rotterdamse Raad voor
Kunst en Cultuur

Zoals we hiervoor al aangaven, hebben wij het advies van de RRKC over de afzonderlijke
instellingen grotendeels overgenomen. Op enkele onderdelen wijken wij daarvan echter af.
In de eerste plaats zijn wij van mening dat organisaties als Wereldmuseum en Hofplein
Rotterdam als gevolg van het advies in een situatie terecht komen die continuering van hun
activiteiten ernstig belemmert dan wel onmogelijk maakt. Wij hebben dat willen voorkomen.
Daarnaast heeft ons college verhogingen bij een aantal organisaties die in de lopende
cultuurplanperiode een meerjarige subsidie ontvangen, niet of niet geheel doorgevoerd
om diverse, ons moverende redenen. Wij verwijzen voor de toelichtingen daarop naar het
verdelingsvoorstel dat in dit Cultuurplan is opgenomen.
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Wereldmuseum Rotterdam
De RRKC adviseert het Wereldmuseum geen cultuurplansubsidie toe te kennen voor
instandhouding in de huidige vorm. Voor onderzoek naar mogelijke toekomstscenario’s en
voor het behoud en beheer van de collectie gedurende de periode 2017-2020 adviseert de
RRKC een jaarlijks budget van € 450.000,- te verstrekken.
Wij vinden dit niet realistisch gelet op de ervaring met museumexploitaties elders in de
stad. Wij hebben de al lopende gesprekken tussen het Wereldmuseum en het Nationaal
Museum van Wereldculturen geïntensiveerd om op korte termijn tot duidelijkheid over de
toekomstmogelijkheden voor het Wereldmuseum te komen. Deze intensieve verkenning
heeft geleid tot de door alle partijen gedeelde conclusie dat een vergaande vorm van
samenwerking met het Nationaal Museum de beste keuze is voor de toekomst van het
Wereldmuseum. Uitgangspunt is dat het Wereldmuseum een Rotterdams museum blijft
met een eigen Rotterdams gezicht, een eigen positie in de stad, een sterke rol in de lokale
netwerken en stakeholdergroepen, maar met de slagkracht en organisatie van het Nationaal
Museum van Wereldculturen. De paraplu van het Nationaal Museum maakt het mogelijk
dat de verschillende musea daarbinnen een eigen profiel, naam en identiteit behouden en
profiteren van gezamenlijke kwaliteiten en ‘resources’.
Binnen het Nationaal Museum zal het Wereldmuseum een bijzondere plaats innemen:
niet alleen vormt Rotterdam misschien wel de meest multiculturele bevolkingsmix van
Nederland, ook heeft het museum van oudsher sterke banden met de stad en de bewoners,
veel meer dan Tropenmuseum in Amsterdam en Museum Volkenkunde in Leiden.
De twee musea hebben samen een plan gemaakt om met ingang van 2017 samen verder
te gaan. In juridische en financiële zin betreft dit geen fusie omdat er sprake blijft van
twee stichtingen (Stichting Wereldmuseum Rotterdam en Stichting Nationaal Museum
van Wereldculturen). In de praktijk zal het Wereldmuseum echter volledig geïntegreerd
met het Nationaal Museum werken en daar onderdeel van uitmaken. Door gebruik te
maken van de staf van het Nationaal Museum worden bijvoorbeeld alle museale functies
in het Wereldmuseum hersteld. Op deze wijze zullen de belangen van de gemeente als
stakeholder en eigenaar van de collectie naar onze mening geborgd zijn, terwijl Rotterdam
het Wereldmuseum als volwaardig etnografisch museum behoudt. Voor deze samenwerking
is een subsidie van € 5 miljoen per jaar structureel nodig. Ons college dekt dit bedrag in
de periode 2017-2020 door jaarlijks een bedrag van € 4,3 miljoen toe te voegen aan het
Cultuurplanbudget.
Over Hofplein Rotterdam adviseert de RRKC weliswaar positief maar merkt hij onder meer
op dat de bedrijfsvoering lichter en flexibeler ingericht zou kunnen worden. Het bedrag
dat de RRKC adviseert, ligt € 1 miljoen lager dan het gevraagde bedrag en € 0,85 miljoen
lager dan het huidige subsidieniveau. In overleg met Hofplein Rotterdam hebben wij op
basis van recente jaarverslagen van de stichting, de ingediende cultuurplanaanvraag en
naar aanleiding van het RRKC-advies toegestuurde nadere informatie, een onafhankelijke
second opinion gevraagd. Opdracht aan de externe deskundige was te onderzoeken
●● of het advies van de RRKC realistisch is en zo niet,
●● welk subsidieniveau volgens hem realistisch is voor continuering van de activiteiten
op het niveau van de cultuurplanaanvraag.
De second opinion heeft geleid tot de conclusie dat een subsidie van € 1,288 miljoen
voldoende is voor de realisatie van het activiteitenniveau zoals opgenomen in de
cultuurplanaanvraag van Hofplein Rotterdam. Wij hebben deze conclusie overgenomen en
verwerkt in het verdelingsvoorstel voor het Cultuurplan. Wij verbinden daaraan overigens
wel de voorwaarde dat Hofplein Rotterdam de bedrijfsvoering van de door de gemeente
gesubsidieerde onderdelen van de organisatie (theater, jeugdtheaterschool en bijbehorende
overhead) in overeenstemming brengt met het genoemde subsidieniveau. Wij zullen
Hofplein Rotterdam in verband daarmee verzoeken een aangepast meerjarenplan in te
dienen en de stichting na twee jaar tussentijds evalueren.
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Een uitbreiding van de binnenschoolse educatieve activiteiten van Hofplein Rotterdam is wat
ons college betreft op dit moment niet aan de orde, in afwachting van de resultaten van het
door de RRKC geadviseerde evaluatieonderzoek naar de binnenschoolse cultuureducatie
en de daaruit voortvloeiende besluiten.
De RRKC adviseert verder een aantal aanvragende organisaties wel op te nemen in het
Cultuurplan maar tussentijds te beoordelen. Wij hebben besloten het advies over te nemen
voor de volgende organisaties:
●● Baroeg
●● Digital Playground
●● De Nieuwe Lichting
●● Jazzpodium Rotterdam
●● Rotown Magic
●● Vivid
Wij voegen daaraan Cultuur Concreet, Theater Zuidplein en Hofplein Rotterdam toe.

Advies van de landelijke Raad voor Cultuur

Alle in Rotterdam gevestigde aanvragers voor een plaats in de landelijke basisinfrastructuur
voor cultuur hebben een positief advies van de Raad voor Cultuur gekregen, met
uitzondering van Het Nieuwe Instituut, het rijksinstituut voor architectuur, vormgeving en
digitale cultuur. Zij worden gewaardeerd om hun kwaliteit, hun bijdrage aan de culturele
diversiteit in de stad of hun vernieuwende manieren van werken. Wij lezen hieruit dat de
Raad voor Cultuur de inspanningen, ontwikkelingen en bereikte resultaten in Rotterdam
over het geheel genomen ondersteunt.
Trots zijn wij dat Theater Rotterdam, waarin de hele keten van talentontwikkeling, productie
en presentatie is ondergebracht onder leiding van de internationaal befaamde theatermaker
Johan Simons, behoort tot de drie plekken in Nederland die rijksmiddelen voor een
productiehuis krijgen. Het compenseert voor een deel dat Theater Rotterdam het hogere
gevraagde bedrag voor de nieuwe fusieorganisatie niet gehonoreerd heeft gekregen,
waardoor Theater Rotterdam zijn ambities als (inter)nationaal georiënteerde producent van
theatervoorstellingen niet volledig kan realiseren.
Moeilijker te begrijpen vindt ons college dat de Raad voor Cultuur het Rotterdams
Philharmonisch Orkest weliswaar ziet als een van de toonaangevende orkesten binnen de
landelijke basisinfrastructuur, dat hij de nationale en internationale positie van het RPhO
als vooraanstaand orkest erkent én dat hij met voldoening kennisneemt van de ambities
van het Rotterdams Philharmonisch Orkest voor publieksbereik en cultuureducatie,
maar dat diezelfde Raad voor Cultuur toch een lager bedrag adviseert dan het huidige
subsidiebedrag. Wij hopen dat deze in de ogen van ons college onterechte beoordeling
van het orkest alsnog zal leiden tot een hoger subsidieniveau dat recht doet aan de
internationale status en innovatieve plannen van het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
Naar de mening van de Raad voor Cultuur heeft Het Nieuwe Instituut weliswaar een
aansprekende visie geformuleerd, maar de raad vindt dat het instituut deze onvoldoende
vertaalt in de programma’s. De Raad voor Cultuur adviseert de minister daarom Het Nieuwe
Instituut geen subsidie toe te kennen tenzij de instelling een nieuw activiteitenplan indient
dat aan een aantal door de Raad voor Cultuur benoemde, stringente voorwaarden voldoet.
Ook de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft over de subsidieaanvraag van Het
Nieuwe Instituut een negatief advies uitgebracht. Het Nieuwe Instituut is een rijksinstelling;
de subsidierelatie tussen Rotterdam en Het Nieuwe Instituut beperkte zich de afgelopen
jaren tot een kleine bijdrage die bedoeld was voor specifiek op de stad gerichte activiteiten
van de organisatie. Wij hebben het advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur
overgenomen.
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Opvallend is het verschil tussen het door het Nederlands Fotomuseum bij het Rijk
gevraagde en het door de Raad voor Cultuur geadviseerde subsidiebedrag. De Raad
voor Cultuur beoordeelt de aanvraag van het Fotomuseum positief. Hij is van mening
dat het museum een helder profiel heeft en ambitieus is in zijn plannen. Het plan van het
Fotomuseum om samen met de SKVR en de Fotovakschool een Internationaal Centrum
voor Fotografie te formeren, vindt de Raad voor Cultuur van grote waarde. Ook is de Raad
voor Cultuur enthousiast over de manier waarop het museum een jonger publiek aan zich
weet te binden.
Dat dit niet leidt tot het gevraagde bedrag, vindt zijn oorzaak in de rijkssystematiek bij het
verlenen van meerjarige subsidies (het Fotomuseum krijgt het maximale subsidiebedrag
behorende bij de categorie waarin het museum is ingedeeld) en het feit dat het museum in
zijn aanvraag de bijdrage heeft begrepen die op grond van de Erfgoedwet wordt verleend.
Wij voelen ons gesteund door de uitspraak van de Raad voor Cultuur over de stedelijke
regio’s. De Raad pleit ervoor stedelijke regio’s meer centraal te stellen in het cultuurbeleid;
het zijn volgens de Raad voor Cultuur de natuurlijke brandpunten in het culturele aanbod.
Ons college citeert uit het advies van de Raad voor Cultuur Agenda Cultuur 2017-2020 en
verder:

Stedelijke regio’s kunnen rekening houden met de eigen identiteit en inspelen op de
behoeften van hun inwoners – of het nu om een groeiende multiculturele bevolking gaat of
juist om een krimpregio. Meer maatwerk wordt daardoor mogelijk, meer onderscheid ook.
Het Rijk blijft een belangrijke partner en financier, maar het initiatief verschuift naar
de stedelijke regio. De raad doet voorstellen om de komende jaren deze verschuiving
mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door bij de verdeling van middelen meer rekening te
houden met de plannen van zo’n stedelijke regio. Hij adviseert de functie van de landelijke
basisinfrastructuur en de fondsen opnieuw helder te beschrijven, en daarbij rekening te
houden met het lokale cultuurbeleid. De raad pleit er verder voor regels af te schaffen die
de samenwerking tussen instellingen in de stedelijke regio bemoeilijken. Zo kan er lokaal
een relevante discussie op gang komen over de betekenis, samenhang en invulling van het
regionale, culturele aanbod.

In zijn advies over de basisinfrastructuur 2017-2020 herhaalt de Raad voor Cultuur dit
standpunt nog eens. Hij dringt er bij de minister op aan in de komende beleidsperiode na te
gaan hoe de keuze om de aanwezigheid van voorzieningen meer in handen van steden en
regio’s zelf te leggen, beter in het rijksbeleid verweven kan worden.
Wij hebben de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inmiddels laten weten graag
bereid te zijn over dit onderwerp verder van gedachten te wisselen en mee te werken aan
de vorming van een nieuw landelijk subsidiestelsel dat enerzijds recht doet aan de door het
Rijk gewenste spreiding van voorzieningen over het land en anderzijds aan de profilering
en inzet van steden en regio’s. De minister heeft de overheden die betrokken zijn bij het
landelijke subsidiestelsel geïnformeerd deze gesprekken de komende jaren aan te zullen
gaan.
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Besluiten van de landelijke fondsen over Rotterdamse aanvragen

Het voor Rotterdam in meerjarenperspectief belangrijkste rijksfonds is het Fonds
Podiumkunsten. Vijf Rotterdamse cultuurplaninstellingen ontvangen van dit fonds meerjarig
subsidie (Conny Janssen Danst, Hotel Modern, Maas Theater en Dans, Operadagen en
Wunderbaum). Daarnaast hebben Rotterdamse cultuurplanorganisaties een meerjarige
relatie met
●● het Letterenfonds (Passionate en Poetry International),
●● het Fonds Cultuurparticipatie (Epitome Entertainment, Prinses Christina Concours
en Rotterdams Wijktheater),
●● het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (Internationale Architectuur Biënnale
Rotterdam en V2)
●● het Mondriaanfonds.
Het Mondriaanfonds heeft nog geen besluit op de meerjarige subsidieaanvragen genomen.
De aangevraagde bedragen bij Letterenfonds, Fonds Cultuurparticipatie, Fonds
Podiumkunsten en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zijn niet allemaal volledig
toegekend, maar vrijwel alle aanvragers hebben wél een gelijk of hoger subsidie verleend
gekregen dan in de periode 2013-2016.
Voor Maas Theater en Dans valt de uitkomst helaas tegen; het gezelschap ziet de
subsidie voor 2017-2020 bijna gehalveerd ondanks een positief advies van het fonds.
Music Generations (Euro+) ontvangt geen meerjarige subsidie meer van het Fonds
Cultuurparticipatie.
Over het geheel gezien is ons college tevreden met de besluiten van de rijksfondsen op de
Rotterdamse aanvragen.
De afzonderlijke cultuurplanprocedures laten voor Rotterdam het volgende beeld zien:
Aanvragen
behandeld door

Totaal aantal
aanvragen

Positief
advies

Aantal
toegekend

Totaal verleend
bedrag (in mln.)

118

89

83

75,9 milj.

9

8

Bekend op 20
september 2016

Bekend op 20
september 2016

12

n.v.t.

5

2,3 milj.

Nog niet bekend

n.v.t.

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Nederlands
Letterenfonds

2

n.v.t.

2

0,4

Stimuleringsfonds
Creatieve Industrie

2

n.v.t.

2

0,8

Fonds voor
Cultuurparticipatie

6

n.v.t.

3

2,4 milj.

Gemeente
Rijk3

Fonds Podiumkunsten
Mondriaanfonds

3 Voor Rotterdam gaat het om de gegevens uit het verdelingsvoorstel dat als bijlage bij deze nota is gevoegd en dat tegelijk met deze nota ter goedkeuring door de gemeenteraad voorligt.
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Ingediende aanvragen
Voor het Cultuurplan 2017-2020 zijn 118 ontvankelijke aanvragen ingediend. Daarvan zijn er
43 nieuw.
Het merendeel van de aanvragen is door de RRKC gekwalificeerd als aanvragen in de
categorieën ‘Muziek’ en ‘Cultuureducatie en maatschappelijke binding’, gevolgd door
‘Theater’. In totaal zijn resp. 27, 24 en 17 van de ingediende aanvragen in deze categorieën
gedaan.
De RRKC is van mening dat bij vrijwel alle kunstdisciplines voldoende nieuwe aanwas en
initiatieven zijn, het meest bij beeldende kunst en cultuureducatie en maatschappelijke
binding.

Het totaal aangevraagde bedrag is € 94,6 miljoen. Daarvan is € 90,0 miljoen aangevraagd
door 75 culturele organisaties die op dit moment al deel uitmaken van het Cultuurplan 20132016. De aangevraagde bedragen lopen uiteen van € 10.000,- tot ruim € 10 miljoen.
Omdat het beschikbare budget kleiner is dan het totaal aangevraagde bedrag heeft de
RRKC in zijn advies scherpe keuzes gemaakt bij de verdeling van deze middelen.
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Bron: Cultuurplanadvies 2017-2020 RRKC
De RRKC stelt in zijn advies ‘mooie en goede plannen’ te hebben gezien: ‘Er is veel
beweging in de stad en dat is terug te zien in de plannen’, aldus de RRKC.
De RRKC ziet in de aanvragen ook veel aandacht voor het publiek. Veel aanvragers
verwachten dat zij in staat zijn in te spelen op het veranderende publieksgedrag: het
culturele publiek wordt steeds diverser, bezoekers hebben meer te kiezen, zijn minder trouw
en besluiten pas op een laat moment waar ze naar toe gaan. Wij maken hieruit op dat de
culturele sector hiermee duidelijk aangeeft zijn verantwoordelijkheid te willen nemen voor de
veranderende bevolkingssamenstelling van de stad en de bijdrage die cultuur kan leveren
aan de aantrekkelijkheid van de stad als woon-, werk- en verblijfplaats.
Tegelijkertijd concludeert de RRKC ook dat de kwaliteit en de volledigheid van de aanvragen
sterk variëren. Dat zien we terug in het aantal aanvragers dat een positief advies van de
RRKC krijgt: in totaal hebben 89 instellingen een positief advies gekregen, 67 instellingen
die al in het Cultuurplan 2013-2016 een plaats hebben en 22 nieuwe aanvragers.
Wij hebben 83 aanvragers in het Cultuurplan 2017-2020 opgenomen: 15 nieuwkomers en
68 instellingen die in het huidige Cultuurplan al een meerjarig subsidie ontvangen.
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Hoewel wij de keuze van de RRKC ondersteunen, hebben wij besloten niet alle adviezen
van de RRKC ongewijzigd over te nemen. Sommige instellingen die wij opnemen in het
Cultuurplan ontvangen een lager bedrag dan door de RRKC geadviseerd, andere een hoger
bedrag. In het verdelingsbesluit geven wij beargumenteerd aan waar dit het geval is.
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Budgettair kader
Het subsidiehuis

Het subsidiehuis voor de culturele sector is opgebouwd uit twee delen: meerjarige subsidies
in het kader van het Cultuurplan en eenmalige subsidies. Met de meerjarige subsidies
draagt de stad zorg voor een culturele basisinfrastructuur van stedelijke instellingen die
continuïteit waarborgen en die ankerpunten vormen voor een veelzijdig en kwalitatief
hoogstaand cultureel aanbod. Met de eenmalige subsidies wordt een flexibel circuit van
kunst- en cultuurprojecten mogelijk gemaakt waarbinnen ruimte is voor nieuwe spelers in
het veld. Deze beide componenten samen zijn de instrumenten voor een evenwichtige en zo
volledig mogelijke stedelijke culturele sector.
Voor alle activiteiten die worden gefinancierd met gemeentelijke middelen, geldt dat zij
moeten bijdragen aan de ambities van de stad. Zowel de meerjarige als de eenmalige
subsidies worden daarom in meer of mindere mate getoetst aan de speerpunten voor het
gemeentelijk cultuurbeleid. Daarbij houden wij overigens wel rekening met het feit dat
juist binnen de sector kunst en cultuur ruimte moet blijven voor eigenzinnigheid en het
bewandelen van ongebaande paden.

Het Cultuurplan 2017-2020

Het Cultuurplan 2017-2020 omvat de basisinfrastructuur voor de culturele sector. Voor de
uitvoering van het plan is in de periode 2017-2020 een jaarlijks budget van € 78,4 miljoen
beschikbaar, inclusief € 2,5 miljoen voor de exploitatie van het Collectiegebouw van
Museum Boijmans Van Beuningen. Daarmee komt het feitelijk te verdelen budget voor het
Cultuurplan 2017-2020 uit op € 75,9 miljoen. Met dit budget worden gedurende vier jaar
die culturele organisaties ondersteund die van belang worden geacht voor een veelzijdig,
kwalitatief hoogstaand en zo volledig mogelijk cultureel aanbod in de stad. De in het plan
opgenomen culturele organisaties dragen zorg voor de continuïteit van de Rotterdamse
culturele sector. Of een organisatie wordt opgenomen in het Cultuurplan is mede afhankelijk
van het advies dat de RRKC daarover heeft uitgebracht.
Voor het Wereldmuseum is in het Cultuurplan 2017-2020 jaarlijks een bedrag van € 0,7
miljoen beschikbaar. Voor de toekomstplannen van het Wereldmuseum in de constellatie
met het Nationaal Museum voor Wereldculturen is een jaarlijks bedrag van € 5,0 miljoen
nodig. Het verschil ad € 4,3 miljoen is voor deze subsidieperiode toegevoegd aan het
cultuurplanbudget.
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Kostendekkende huur

In maart 2009 heeft de gemeenteraad het Meerjaren Perspectief Rotterdams Vastgoed
(MPRV) vastgesteld. De kosten van vastgoed zijn inzichtelijk gemaakt en voor al het
gemeentelijk vastgoed wordt een kostprijsdekkende huur in rekening gebracht. Op deze
wijze worden verkapte subsidies tegengegaan. Het gemeentelijk vastgoed wordt op een
sobere en doelmatige wijze in stand gehouden.
Sinds 2013 is bekend wat de kostprijsdekkende huur is van de culturele instellingen die
een gemeentelijk pand huren. In dat jaar bedroeg het verschil tussen de kostprijsdekkende
huur en de contracthuur in totaal € 1,4 miljoen. Om het verschil te compenseren heeft
ons college het in het Cultuurplan 2013 -2016 te verdelen cultuurplanbudget eenmalig
verminderd met dit bedrag. Tegelijkertijd hebben wij met de desbetreffende instellingen
afgesproken dat de periode 2013-2016 benut zou worden om te komen tot nieuwe,
kostprijsdekkende huurcontracten, zodat er vanaf 2017 niet meer gecompenseerd hoeft
te worden. Dat resultaat is bereikt. In de afgelopen periode zijn vijftien van de achttien
huurcontracten kostendekkend geworden. Dat is gerealiseerd door het aanbieden van
andere beheervormen, door het toepassen van een andere berekeningswijze en door
het aanpassen van contracten waarvan de kostendekkende huur lager was dan de
contracthuur. De drie contracten die niet kostendekkend zijn (Rotterdamse Schouwburg,
Museum Boijmans Van Beuningen en het depot aan de Metaalhof) zullen structureel
gecompenseerd worden vanuit het concern. Instellingen die in verband met de invoering van
de kostendekkende huur te maken hebben gekregen met huurverhoging, komen niet langer
in aanmerking voor een aparte compensatie. Nu de huurcontracten voldoen aan de eisen
uit het MPRV, is de compensatie van € 1,4 miljoen weer toegevoegd aan het te verdelen
cultuurplanbudget.

BKV-gelden

Tegelijkertijd met de beoordeling van de cultuurplanaanvragen, heeft de RRKC ook een
advies gegeven over de verdeling van de middelen uit de landelijke Geldstroom Beeldende
Kunst en Vormgeving (BKV-gelden) voor de jaren 2017-2020. Het gaat om middelen vanuit
het Rijk die als decentralisatie-uitkering verleend worden via het Gemeentefonds. Dit
budget is dus geen onderdeel van het Cultuurplan en heeft eigen criteria en doelstellingen.
Zo komen alleen instellingen die beeldende kunst en/of vormgeving tot kerntaak hebben
in aanmerking voor een bijdrage uit de geldstroom. Omdat de BKV-gelden onlosmakelijk
verbonden zijn met de exploitatie van deze instellingen en dus ook onderdeel vormen van
hun meerjarenplannen, ligt het in de rede de verdeling van de BKV-gelden in het kader van
het Cultuurplan te plaatsen.
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit de BKV-gelden, moeten instellingen
aanvragen indienen die duidelijk maken,
●● hoe hun plan bijdraagt aan het productieklimaat voor beeldende kunst, vormgeving
en fotografie;
●● of hun plan bijdraagt aan de inkomensvorming van de betrokken beeldend
kunstenaars.
Voor het laatste is bovendien van belang dat minstens 70 procent van de activiteiten van
de aanvragende organisatie inkomensvormend moeten zijn, zoals het college in 2009 heeft
besloten naar aanleiding van de evaluatie van het BKV-beleid.
Bij de beoordeling van de aanvragen heeft de RRKC de twee uitgangspunten zo
geoperationaliseerd dat voorrang gegeven is aan aanvragers die:
●● primair opdrachten verstrekken aan kunstenaars, mede vanwege het feit dat die
meestal in een slechte inkomenspositie verkeren;
●● vernieuwing brengen door veelal jonge kunstenaars een podium te bieden;
●● in hun begroting helder en inzichtelijk maken hoe de aangevraagde BKV-middelen
vertaald worden in kunstenaarshonoraria.
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Hoewel wij de benaderingswijze van de RRKC in lijn vinden liggen met wat wij voorstaan
met de besteding van de BKV-gelden, hebben wij de daaruit voortvloeiende verdeling van
de middelen niet volledig overgenomen. De aanname dat Museum Boijmans Van Beuningen
zowel organisatorisch als financieel geëquipeerd is om deze activiteiten uit te voeren
delen wij niet. De argumentatie van de RRKC dat andere aanvragers van BKV-gelden
aannemelijker gemaakt hebben dat de impact van hun plannen op de inkomensvorming van
kunstenaars groter is, wordt in onze ogen niet door feiten gestaafd. Wij zijn van mening dat
beheer en instandhouding van de Stadscollectie Rotterdam direct en indirect bijdraagt aan
de inkomensvorming van Rotterdamse beeldend kunstenaars. Indien Museum Boijmans
Van Beuningen niet langer over een bijdrage uit de BKV-gelden kan beschikken, komt die
functie van het museum in gevaar. In afwijking van het RRKC-advies heeft ons college
daarom besloten de aanvraag van Museum Boijmans Van Beuningen gedeeltelijk toe te
kennen met de opdracht aan het museum zorg te dragen voor continuering van beheer en
instandhouding van de Stadscollectie en bij te dragen aan de inkomensvorming van jonge
Rotterdamse kunstenaars door hun werken zichtbaar te maken in het museum.
Aangezien de middelen voor BKV begrensd zijn, is een herschikking binnen het advies van
de RRKC vervolgens onontkoombaar. Wij hebben gemeend dat een herverdeling mogelijk is
door een lagere bijdrage aan de instellingen Roodkapje, VIVID en WORM op grond van de
volgende bevindingen:
●● de groei van Roodkapje is in verhouding tot de periode 2013-2016 te groot is;
●● onhelder is in welke mate de BKV-middelen bij VIVID ten goede komen aan de
kunstenaars;
●● onduidelijk is wat een verhoging van de BKV-middelen aan WORM rechtvaardigt.
Met inbegrip van deze overwegingen komt het college tot de volgende verdeling van de
BKV-gelden over de Rotterdamse culturele instellingen die een aanvraag hebben ingediend:

Overzicht verdeling Geldstroom Beeldende Kunst 2017-2020
toegekend
2013

aangevraagd

advies
RRKC

Verdelingsvoorstel

0

30.000

0

0

1.429.000

1.450.000

1.450.000

1.450.000

0

15.000

15.000

15.000

Museum Boijmans Van
Beuningen

131.500

135.000

0

66.000

Nederlands Fotomuseum

129.500

129.000

59.000

59.000

0

65.000

65.000

40.000

30.500

30.000

30.000

30.000

0

75.000

75.000

75.000

Villa Zebra

36.000

50.600

50.000

50.000

VIVID

46.000

46.000

46.000

30.000

255.500

252.000

252.000

252.000

Worm

63.500

100.000

100.000

75.000

Totaal

2.121.500

2.377.600

2.142.000

2.142.000

Artpark
Centrum Beeldende Kunst
Chabot Museum

Roodkapje
Showroom MAMA
V2_

Witte de With
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Eenmalige subsidies

Bij de eenmalige subsidies onderscheiden wij eenmalige projectsubsidies en
periodesubsidies.
De eenmalige projectsubsidies zijn bedoeld om bijzondere projecten mogelijk te maken.
De subsidievorm richt zich op organisatoren van kortlopende, eenmalige activiteiten die
een aanvulling vormen op het aanbod in het Cultuurplan. Projectsubsidies dragen bij aan
een divers en kwalitatief hoogwaardig publieksaanbod én aan de ontwikkeling van de
beroepspraktijk van scheppend en uitvoerend kunstenaars in alle disciplines.
Binnen de eenmalige subsidies is het mogelijk een aanvraag in te dienen voor een
periodesubsidie. De periodesubsidies hebben een looptijd van maximaal twee jaar
en zijn gericht op organisatoren van langer lopende projecten als series concerten of
voorstellingen, of langer lopende tentoonstellingen. De subsidie is bedoeld om organisaties
de gelegenheid te geven verder vooruit te kunnen plannen en programmeren dan één jaar.
De subsidie blijft echter een eenmalige subsidie en is niet bedoeld voor het in stand houden
van organisaties en dekking van structurele lasten als overhead en huisvestingslasten.
Desondanks is de vorm een geschikte tussenvariant tussen eenmalige projectsubsidies en
het Cultuurplan.
Zowel de periode- als de eenmalige projectsubsidies worden verleend op basis van een
niet-bindend advies van een commissie van onafhankelijke, externe deskundigen, die ons
adviseren. Er zijn adviescommissies voor Visuele Kunsten, Podiumkunsten, Erfgoed &
Letteren en Kunst & Cultuur in de Gebieden.
Voor de allerkleinste subsidiebehoeften bestaat bovendien een snelloket voor kleinschalige
subsidie. Aanvragen worden binnen een doorlooptijd van maximaal vijf weken afgedaan.
Deze kleinschalige en laagdrempelige subsidievorm is gericht op nieuwe aanvragers en
die partijen voor wie de reguliere procedure een te hoge drempel vormt. Zowel de totale
begroting als de te verlenen subsidies zijn beperkt van omvang.
Het totaal beschikbare bedrag voor eenmalige subsidies op de begroting voor Cultuur
is € 3,0 miljoen. Daarmee worden jaarlijks ongeveer 650 initiatieven en activiteiten
ondersteund.

Nieuwe financieringsvormen

In de Uitgangspuntennota Cultuurplan 2017-2020 hebben culturele instellingen, RRKC en
gemeente de wens uitgesproken een Stadsfonds op te richten waarin naast de gemeente,
ook sponsoren en subsidiënten zouden kunnen participeren. De wens werd ingegeven door
de veranderende structuur in de culturele sector in combinatie met een zich terugtrekkende
overheid en verlaging van subsidiebudgetten. Er is een toenemende behoefte aan een
grotere diversiteit in de vormen van financiële ondersteuning, maar ook in een andere relatie
met de overheid.
Wij hebben de mogelijkheden tot de vorming van een Rotterdams Stadsfonds in onderzoek
genomen. Op basis van de uitkomsten daarvan en de mogelijke scenario’s voor eventuele
oprichting zullen wij de gemeenteraad een concreet en afgewogen voorstel voorleggen
dat antwoord geeft op de vraag of een Stadsfonds realiseerbaar is en zo ja, hoe dat
vorm zou kunnen krijgen (doelstelling, deelnemende partijen, structuur, bekostigings- en
financieringsinstrumenten, governance en dergelijke).
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Verdelingsvoorstel
De verdeling van het voor het Cultuurplan 2017-2020 beschikbare budget over de
verschillende disciplines geeft het volgende beeld:

Per instelling (op alfabetische volgorde) hebben wij de onderstaande besluiten genomen.
Deze teksten per instelling kunnen het beste gelezen worden in combinatie met de
instellingsadviezen van de RRKC in verband met de vele verwijzingen. Voor de leesbaarheid
is daarom uitgegaan van dezelfde volgorde als in het advies van de RRKC. De gebruikte
namen van de instellingen kunnen echter afwijken van de statutaire namen.
Bij een aantal subsidiebedragen is een accrescorrectie toegepast. Dit is het geval bij de
instellingen waar RRKC een gelijkblijvend subsidieniveau als in 2016 adviseerde en het
college het advies volgt, maar RRKC abusievelijk uitgegaan is van een ander prijspeil dan
2016.
Alle genoemde bedragen zijn de bedragen per jaar voor de periode 2017-2020.
A Tale of a Tub
We nemen het advies van de RRKC over, maar verlenen een lager bedrag dan geadviseerd,
te weten maximaal € 45.000,-.
Architectuur Film Festival
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 25.500,-. (inclusief correctie voor het accres).
Architectuur Instituut Rotterdam
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 415.000,-.
Arminius
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 173.500,-. (inclusief correctie voor het accres).
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Artpark
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen geen subsidie. We nemen
eveneens het advies van de RRKC over voor wat betreft de BKV-middelen en verlenen
geen BKV-subsidie.
AVL Mundo
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen geen subsidie.
Baroeg
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 288.000,-. De gemeenteraad ontvangt naar verwachting medio 2017 een
voorstel voor het investeringskrediet ten behoeve van de verbouwing van Baroeg. De
subsidieverhoging dekt de huurstijging ten gevolge van de verbouwing op basis van de
huidige afschrijvingstermijn van het pand (thans nog 35 jaar). We volgen de RRKC ook
voor wat betreft het advies om Baroeg tussentijds te evalueren.
Belle Hélène
Belle Hélène heeft de Cultuurplanaanvraag ingetrokken
Caesar
We nemen het advies van de RRKC om een structurele subsidie te verlenen niet over.
De activiteiten van Route du Nord zijn eerder projectmatig dan structureel van aard en
passen daardoor niet binnen het Cultuurplan. Voor de beeldende kunst activiteiten in de
wijk kunnen projectsubsidies aangevraagd worden.
Cameretten
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen geen subsidie.
Centrum Beeldende Kunst Rotterdam
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag (inclusief
correctie voor het accres) van maximaal € 1.393.000,-.
We nemen eveneens het advies van de RRKC over voor wat betreft de BKV-middelen en
verlenen een BKV-subsidie van maximaal € 1.450.000,-.
Chabot Museum
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 77.500,-. (inclusief correctie voor het accres). We nemen eveneens
het advies van de RRKC over voor wat betreft de BKV-middelen en verlenen het
geadviseerde bedrag van maximaal € 15.000,-.
Charlois Speciaal
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen een lager bedrag dan
aangevraagd, te weten maximaal € 25.000,-. Charlois Speciaal zal zich eerst moeten
bewijzen om de toename van het aantal dagen te rechtvaardigen.
Circus Rotjeknor
We nemen het advies van de RRKC over, maar verlenen een lager bedrag dan
geadviseerd, te weten € 125.000. We merken op dat de meerjarenbegroting van Circus
Rotjeknor mede gebaseerd is op de nieuwe huisvestingssituatie, maar dat deze niet
eerder dan in 2018 van toepassing zal zijn.
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Classic Young Masters
We nemen het advies van de RRKC om een structurele subsidie te verlenen niet over.
De RRKC constateert dat Classic Young Masters geen specifieke aandacht besteedt aan
Rotterdams talent en dat het publieksbereik en het aantal presentaties in Rotterdam beperkt
is. Daarmee is het Rotterdamse belang onvoldoende voor opname in het Cultuurplan. Wel
kan de organisatie een aanvraag indienen voor projectsubsidie.
Conny Janssen Danst
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 500.000,-. We hebben daarbij de verwachting dat de nieuwe locatie de groei en
de verdere ontwikkeling van het gezelschap zal ondersteunen.
Cultuur Concreet
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 711.500,- (inclusief correctie voor het accres). Het bedrag is inclusief de
middelen die eerder uit het gebiedsbudget kwamen. We nemen niet het advies over om
Cultuur Concreet voor slechts twee jaar te subsidiëren, maar verlenen de subsidie voor vier
jaar. Wel zullen we Cultuur Concreet na twee jaar evalueren. Het advies van de RRKC om
Cultuur Concreet te betrekken bij een onderzoek naar cultuureducatie en talentontwikkeling
in relatie tot wijkgericht cultuuraanbod nemen we niet over. Het onderzoek zal zich beperken
tot binnenschoolse cultuureducatie. Aangezien dit geen kernactiviteit is van Cultuur
Concreet wordt deze organisatie niet betrokken bij het onderzoek. Wel zullen we Cultuur
Concreet betrekken bij ons inventariserende onderzoek naar het wijkgerichte cultuuraanbod.
Dansateliers
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 313.000 (inclusief correctie voor het accres).
De Doelen
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag. Wel
corrigeren we het geadviseerde bedrag met het niet meegenomen accres en met de
aanpassing van het huurbedrag in het onlangs getekende nieuwe huurcontract. De subsidie
aan de Doelen bedraagt daarmee maximaal € 4.363.500,-.
De Nieuwe Lichting
We volgen het advies van de RRKC en nemen De Nieuwe Lichting op in het Cultuurplan,
maar voor een lager bedrag dan geadviseerd, te weten maximaal € 100.000,-. De RRKC
constateert dat de financieringsmix zwak is en dat er meer publieksinkomsten mogelijk zijn.
Daarnaast adviseert de RRKC de organisatie om meer te focussen op de meest zichtbare
festivals en de ontwikkeling van talent. De Nieuwe Lichting zal na twee jaar tussentijds
worden geëvalueerd.
De Player
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 50.000,-. Het advies om De Player na twee jaar tussentijds te evalueren nemen
we niet over. Wel zal de geconstateerde fragiele bedrijfsvoering extra aandacht krijgen in de
reguliere P&C-cyclus.
De Rotterdam Connectie
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen geen subsidie.
Designplatform Rotterdam
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 85.000,-.
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Digital Playground
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 244.000,- (inclusief correctie voor het accres). Het advies om Digital
Playground na twee jaar tussentijds te evalueren nemen we eveneens over.
DoelenEnsemble
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 76.500,-. (inclusief correctie voor het accres).
Epitome Entertainment
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 75.000,-.
Extra Extra
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen geen subsidie.
Formaat, Werkplaats voor Participatief Drama
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen geen subsidie.
Future in Dance
We nemen het advies van de RRKC om een structurele subsidie te verlenen niet over.
De bedrijfsvoering is nog onvoldoende solide, het publieksbereik is nog beperkt en de
activiteiten zijn eerder sociaal-maatschappelijk dan artistiek-inhoudelijk van aard. Om
deze redenen is het college van mening dat deze organisatie niet in het Cultuurplan
2017-2020 dient te worden opgenomen, maar dat andere financieringsvormen en
subsidiebudgetten beter geschikt zijn.
Garage Rotterdam
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 38.000,-.
Gergiev Festival
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 271.500,- (inclusief correctie voor het accres).
Got Skills
We nemen het advies van de RRKC om een structurele subsidie te verlenen niet over.
De RRKC oordeelt dat de organisatie nog tekortschiet op het vlak van artistieke en
zakelijke ontwikkeling. Wij zijn van mening dat een instelling zich eerst dient te bewijzen
voordat opname in het Cultuurplan aan de orde kan zijn, bijvoorbeeld aan de hand van
projectsubsidies.
Grounds
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 272.000,- (inclusief correctie voor het accres). Het bedrag is inclusief de
middelen die eerder uit het gebiedsbudget kwamen.
Het Nieuwe Instituut
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen geen subsidie.
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Hiphop In Je Smoel
We volgen het advies van de RRKC om de website niet meer te subsidiëren, maar wel
twee offline-activiteiten. Omdat de RRKC stelt dat HIJS ondernemender kan zijn en meer
(commerciële) inkomsten kan genereren, stellen we voor de door de RRKC geadviseerde
verhoging voor de helft toe te kennen en een subsidie te verlenen van maximaal € 45.500,-.
De organisatie kan zo in stand blijven en voor een deel van de (nieuwe) activiteiten
projectsubsidie aanvragen.
HipHopHuis
We nemen het advies van de RRKC over, maar voor een lager bedrag dan geadviseerd.
De RRKC merkt op dat de organisatie teveel op subsidie leunt en zich nog zakelijk moet
ontwikkelen. Wij menen dat deze opmerking op gespannen voet staat met de forse
voorgestelde subsidie verhoging. We verlenen een subsidie van maximaal € 409.500,om de noodzakelijke zakelijke ontwikkeling mogelijk te maken.
Hofplein Rotterdam
We volgen het advies van de RRKC om de subsidie aan Hofplein Rotterdam te verlagen,
maar zijn van mening dat de voorgestelde verlaging onvoldoende recht doet aan de
activiteiten van de organisatie en de continuïteit van het theater de stichting te veel in
gevaar brengt. Op basis van een second opinion door een onafhankelijke, externe adviseur
en gehoord hebbende de reactie daarop van Hofplein Rotterdam hebben we besloten om
een subsidie te verlenen van maximaal € 1.288.000,-. Hiermee kan Hofplein Rotterdam het
in de aanvraag genoemde activiteitenniveau realiseren. Wij zijn van mening dat Hofplein
Rotterdam de bedrijfsvoering van de door de gemeente gesubsidieerde onderdelen van de
organisatie (theater, jeugdtheaterschool en bijbehorende overhead) in overeenstemming
dient te brengen met het genoemde subsidieniveau. We zullen Hofplein na twee jaar
tussentijds evalueren.
Het advies van de RRKC om Hofplein Rotterdam onderdeel te laten zijn van het onderzoek
naar cultuureducatie en talentontwikkeling nemen we niet over. We hebben besloten
om alleen die instellingen rechtstreeks onderwerp te laten zijn van het onderzoek, die
binnenschoolse cultuureducatie als kerntaak hebben en daarvoor gemeentelijke subsidie
ontvangen in het kader van het Cultuurplan. Wel stellen wij vast dat een uitbreiding van
de binnenschoolse educatieve activiteiten van Hofplein Rotterdam op dit moment niet aan
de orde is, in afwachting van de resultaten van dit onderzoek en onze daarop volgende
besluiten.
Hotel Modern
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 200.000,-.
IABR (Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam)
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 408.000,- (inclusief correctie voor het accres).
In goed gezelschap van Laura
We nemen het advies van de RRKC om een structurele subsidie te verlenen niet over.
De RRKC oordeelt dat de aanvraag artistiek goed is, maar dat de binding met Rotterdam
onvoldoende is. De binding met Rotterdam dient eerst verstevigd te worden door meer
Rotterdamse projecten te ondernemen, bijvoorbeeld met projectsubsidie.
International Comedy Festival (ICFR)
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen geen subsidie.
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International Film Festival Rotterdam (IFFR)
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 1.020.500,- (inclusief correctie voor het accres).
Jazz International Rotterdam
We volgen het advies van de RRKC niet en nemen Jazz International wel op in het
verdelingsvoorstel voor het huidige subsidiebedrag van maximaal € 204.000,-. Wij
menen dat Jazz International een belangrijke functie vervult in de Rotterdamse culturele
infrastructuur. Voor de reguliere podia is geen hoger bedrag geadviseerd om de
programmering van kwalitatieve jazz mogelijk te maken, zoals door de RRKC wordt
geadviseerd.
Jazzpodium Rotterdam
We volgen het advies van de RRKC en nemen Jazzpodium Rotterdam op in het
Cultuurplan, maar zonder de geadviseerde verhoging. We zijn van mening dat het
activiteitenniveau met de huidige subsidie ruim voldoende is en constateren dat een
hoger subsidieniveau niet veel meer bezoekers oplevert. We zullen Jazzpodium
Rotterdam na twee jaar evalueren, zoals ook door de RRKC geadviseerd.
We verlenen Jazzpodium Rotterdam een subsidie van maximaal € 186.000,-. Dit bedrag
is inclusief de middelen die eerder uit het gebiedsbudget kwamen.
Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam
We nemen het advies van de RRKC over voor wat betreft het geadviseerde bedrag en
verlenen een subsidie van maximaal € 850.000,-. We nemen het advies om KCR voor
slechts twee jaar te subsidiëren niet over, maar verlenen de subsidie voor vier. We zullen
het KCR betrekken bij het onderzoek naar binnenschoolse cultuureducatie en merken
daarbij op dat het onderzoek kan leiden tot herziening van het subsidieniveau.
Kid Dynamite Jazz Festival
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen geen subsidie.
Kunsthal Rotterdam
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 2.800.000,-.
Kunstpublicaties Rotterdam
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen geen subsidie.
LantarenVenster
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 1.480.000,-. We zien onvoldoende aanleiding om LantarenVenster na twee
jaar tussentijds te evalueren en nemen het advies van de RRKC op dit punt niet over.
Laurenscantorij
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 67.000,-. (inclusief correctie voor het accres).
Laurenskerk Rotterdam
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 104.500,-. (inclusief correctie voor het accres).
Lezersfeest
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen geen subsidie.
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LP2
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen geen subsidie.
Luxor Theater Rotterdam
We nemen het advies van de RRKC om de subsidie aan het Luxor Theater Rotterdam
trapsgewijs te verlagen niet over. Het college meent op basis van ervaringscijfers over Luxor
dat het aangevraagde subsidiebedrag van € 2.497.000,- per jaar noodzakelijk is om het
gewenste activiteitenniveau te kunnen realiseren.
Maas
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 1.682.993,- (inclusief correctie voor het accres).
Machinist Live
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen geen subsidie.
Maritiem Museum Rotterdam
We volgen het advies van de RRKC om Maritiem Museum Rotterdam op te nemen in het
Cultuurplan, maar zonder de geadviseerde verhoging. In de door de RRKC voorgestelde
verhoging zit het wegwerken van achterstallig onderhoud van de buitencollectie; dit is
echter per definitie een eenmalige opgave die niet overeenkomt met een structurele
subsidieverhoging. Bovendien beschikt het museum over reserves, waaruit dit onderhoud
(mede) bekostigd zou kunnen worden. De verhoging bestaat verder uit een bedrag van
€ 110.000,- voor het operationeel houden van de buitencollectie. We vinden het te voorbarig
om hier op dit moment een besluit over te nemen, omdat de noodzaak nog onvoldoende
duidelijk is. Het advies om een vrijwilligerscoördinator te financieren nemen we evenmin
over. We vragen het museum om de middelen hiervoor binnen de eigen begroting te vinden
door een accentverlegging tussen bedrijfsvoering en activiteiten.
We verlenen Maritiem Museum Rotterdam een subsidiebedrag van maximaal € 4.936.003,-.
Metropolis Festival
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 120.500,- (inclusief correctie voor het accres).
Motel Mozaïque
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 365.500,-.
Museum Boijmans Van Beuningen
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 9.211.000,- (inclusief correctie voor het accres). Het advies om het museum na
twee jaar tussentijds te evalueren nemen we niet over.
Voor wat betreft de BKV-middelen nemen we het advies van de RRKC niet over. We zijn
van mening dat het beheer en de instandhouding van de stadscollectie indirect bijdragen
aan inkomensvorming van Rotterdamse kunstenaars en dat dit een subsidie uit de BKVmiddelen rechtvaardigt. Voor deze functie verlenen we een BKV-subsidie van maximaal
€ 66.000,-.
Museum Rotterdam
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 3.350.000,-.
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Music Matters
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 262.000,-. Dit is inclusief een verhoging van € 6.500,- in verband met de
activiteiten voor de Muziekcoalitie.
Music Generations
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen geen subsidie.
Muziekcentrum Noord
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen geen subsidie.
’n Bries
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen geen subsidie.
Nacht van de Kaap
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen geen subsidie.
Natuurhistorisch Museum Rotterdam
We volgen het advies van de RRKC en nemen Natuurhistorisch Museum op het in het
Cultuurplan, maar zonder de geadviseerde verhoging. De RRKC adviseert de subsidie te
verhogen om taken die nu door vrijwilligers worden uitgevoerd door een betaalde kracht te
laten uitvoeren. Er staat geen uitbreiding of versterking van de activiteiten van het museum
tegenover. We vragen het museum om de middelen hiervoor binnen de eigen begroting te
vinden door een accentverlegging tussen bedrijfsvoering en activiteiten.
We verlenen Natuurhistorisch Museum Rotterdam een subsidie van maximaal € 749.364,-.
Nederlands Fotomuseum
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 768.500,- (inclusief correctie voor het accres). Voor wat betreft de BKVmiddelen nemen we eveneens het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag van maximaal € 59.000,-.
New European Cultural Collaborations
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen geen subsidie.
North Sea Round Town
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 95.240,-.
Onderwater Producties
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen geen subsidie.
Opera Minora
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen geen subsidie.
Operadagen Rotterdam
We volgen het advies van de RRKC en nemen Operadagen Rotterdam op in het
Cultuurplan, maar voor een lager bedrag dan geadviseerd. De matchingsverplichting van het
Nederlands Fonds voor Podiumkunsten komt met ingang van 2017 te vervallen, waardoor
het argument van subsidieverhoging om aan de matchingsregeling te voldoen, vervalt.
We verlenen Operadagen Rotterdam een subsidie van maximaal € 258.000,-.
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Passionate Bulkboek
We volgen het advies van de RRKC, maar voor een lager bedrag dan geadviseerd. De
organisatie heeft voor een groot deel een landelijke functie (Dag van de Literatuur, Dag
van het Literatuuronderwijs) en ontvangt ook subsidie van het Letterenfonds. We stellen
daarom voor de verhoging te beperken tot € 13.000,-, specifiek voor de activiteiten voor het
VMBO. De te verlenen subsidie aan Passionate Bulkboek komt daarmee uit op maximaal
€ 200.000,Poetry International
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 254.500,- (inclusief correctie voor het accres).
Popunie
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 301.000,- (inclusief correctie voor het accres).
Popwaarts
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen geen subsidie.
Prinses Christina Concours
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 15.000,-. Het advies van de RRKC om dit bedrag toe te kennen voor alleen
de voorstellingen in het kader van Classic Express in Rotterdam nemen wij niet over. De
subsidie mag worden ingezet voor alle activiteiten in Rotterdam.
Punt 5
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 40.000,-.
Rogie c.s.
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen geen subsidie.
RoMeO
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 40.000,-. Het advies van de RRKC om dit bedrag toe te kennen voor de
algemene organisatie en het onderhoud en de restauratie van objecten uit de collectie
nemen wij niet over. Het bedrag wordt verleend voor de algemene organisatie van RoMeO
en dan met name voor de coördinatie van de vrijwilligers.
Roodkapje
We nemen het advies van de RRKC over maar voor een lager bedrag dan geadviseerd, te
weten maximaal € 80.000,-.
Voor wat betreft de BKV-middelen nemen we het advies van de RRKC over maar verlenen
een lager bedrag dan geadviseerd, te weten maximaal € 40.000,-. We zijn van mening dat
Roodkapje, een nieuwe instelling in het Cultuurplan, met deze twee subsidies voldoende
wordt gefaciliteerd.
Roots & Routes
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 35.000,- voor de activiteiten SummersCool en Stadspodium (niet te verwarren
met het Stadspodium bij de Laurenskerk).
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Rotown
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 273.000,-.
Rotown Magic
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 120.000,-. Ook nemen we het advies over om Rotown Magic na twee jaar
tussentijds te evalueren.
Rotterdam Circusstad
We volgen het advies van de RRKC en nemen Rotterdam Circusstad op in het Cultuurplan,
maar voor een lager bedrag dan geadviseerd, te weten maximaal € 100.000,-. Naar onze
mening is een groei naar € 100.000,- al substantieel voor een verdere versteviging van het
festival in de stad.
Rotterdam Design Prijs
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen geen subsidie.
Rotterdam Unlimited
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 415.500,- (inclusief correctie voor het accres).
Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest
We volgen het advies van de RRKC en nemen het RJSO op in het Cultuurplan, maar voor
een lager bedrag dan geadviseerd, te weten maximaal € 20.500,-. We zijn van mening dat
de geadviseerde verhoging onvoldoende gemotiveerd is, aangezien daar geen uitbreiding
van activiteiten tegenover staat en het orkest over relatief veel eigen reserves beschikt.
Rotterdams Philharmonisch Orkest
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 6.733.500,- (inclusief correctie voor het accres).
Rotterdams Wijktheater
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 437.000,-.
Rotterdams Centrum voor Theater+ (inclusief Theater Maatwerk)
We nemen het advies van de RRKC over en nemen Rcth+ op in het Cultuurplan, maar voor
een lager bedrag dan geadviseerd, te weten maximaal € 301.500,-. In dit bedrag zit de
huidige subsidie aan Theater Maatwerk verwerkt, omdat Theater Maatwerk gefuseerd is met
het RCTh. Ook is hierin een extra bedrag van € 50.000,- opgenomen, omdat we de nieuwe
clustering van instellingen in RCTh+ willen stimuleren.
We menen dat de activiteiten van RCTh zich goed lenen voor bijdragen vanuit andere
middelen dan het Cultuurplan. Die mogelijkheden nemen in de nieuwe constructie nog
verder toe en zouden volgens ons tot hogere inkomsten moeten leiden.
Rotterdamse Poppenspelers
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen geen subsidie. We zullen samen met
de stichting nagaan welke mogelijkheden er zijn om de activiteiten te bekostigen uit andere
budgetten bij de gemeente.
Rotterdamse Salon
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen geen subsidie.
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Scapino Ballet Rotterdam
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 1.138.000,- (inclusief correctie voor het accres).
Showroom MAMA
We nemen het advies van de RRKC over. maar voor een lager bedrag dan geadviseerd,
te weten maximaal € 149.000,-. We vragen Showroom Mama daarbij in deze
cultuurplanperiode een betere balans tussen activiteiten en bedrijfsvoering te vinden.
Voor wat betreft de BKV-middelen nemen we het advies van de RRKC over en verlenen een
BKV-subsidie van € 30.000,-.
Sinfonia Rotterdam
We volgen het advies van de RRKC en nemen Sinfonia Rotterdam op in het Cultuurplan,
maar voor een hoger bedrag dan geadviseerd, te weten maximaal € 215.000,-. We kennen
het hogere bedrag toe naar aanleiding van de positieve beoordeling van de RRKC op het
gebied van kwaliteit en publieksbereik en hebben bij onze overweging daarnaast de al jaren
gesignaleerde noodzaak tot consolidatie van de organisatie betrokken.
SKVR
We nemen het advies van de RRKC over voor wat betreft het geadviseerde bedrag en
verlenen een subsidie van maximaal € 7.471.000,-. We nemen niet het advies over om
de SKVR voor slechts twee jaar te subsidiëren, maar verlenen de subsidie voor vier jaar.
Wel zullen we de SKVR betrekken bij het onderzoek naar binnenschoolse cultuureducatie
en ons inventariserende onderzoek naar het wijkgerichte aanbod. Wij merken daarbij op
dat het onderzoek naar binnenschoolse cultuureducatie kan leiden tot herziening van het
subsidieniveau.
Sphinx Art Produtions (Cinéma Arabe)
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen geen subsidie.
Stadspodium Rotterdam
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen geen subsidie.
Stichting KunstAccommodatie Rotterdam (SKAR)
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 383.500,- (inclusief correctie voor het accres).
Studio de Bakkerij
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 120.000,-.
Theater Rotterdam
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 8.726.000,- (inclusief correctie voor het accres). We nemen het advies om
Theater Rotterdam na twee jaar tussentijds te evalueren niet over.
Theater Walhalla
We nemen het advies van de RRKC over en nemen Theater Walhalla op in het Cultuurplan,
maar voor een lager bedrag dan geadviseerd, te weten maximaal € 300.000,-. Het bedrag is
inclusief de middelen die eerder uit het gebiedsbudget kwamen.
Wij onderschrijven de noodzaak om te investeren in de bedrijfsvoering, maar vinden
die extra investering niet in balans met het consolideren van het activiteitenniveau. Wij
vragen Theater Walhalla in deze cultuurplanperiode een betere balans tussen activiteiten,
bedrijfsvoering en de ontwikkeling van de subsidiebehoefte aan te brengen.
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Theater Zuidplein
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 2.347.000,-. We zullen Theater Zuidplein na twee jaar tussentijds evalueren.
TheaterNetwerk Rotterdam
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 76.500,- (inclusief correctie voor het accres).
URLAND
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 75.000,-. We zien onvoldoende aanleiding om URLAND tussentijds te evalueren
en zullen het advies van de RRKC op dit punt niet overnemen. De P&C-cyclus biedt
voldoende handvatten om de voortgang van URLAND te monitoren.
V2_Lab voor instabiele media
We volgen het advies van de RRKC en nemen V2_lab voor instabiele media op in het
Cultuurplan, maar zonder de geadviseerde verhoging. Uit de aanvraag blijkt dat de
subsidiebehoefte is gestegen mede vanwege lagere financiering vanuit het Rijk. We
verlenen V2 een subsidie van maximaal € 153.000,- (inclusief correctie voor het accres)..
Voor wat betreft de BKV-middelen nemen we het advies van de RRKC over en verlenen en
BKV-subsidie van maximaal € 75.000,-.
Verhalenhuis Belvédère
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 120.000,-.
Vier het Leven
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen geen subsidie.
Villa Zebra
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 335.000,-. Voor wat betreft de BKV-middelen nemen we het advies van de
RRKC over en verlenen en BKV-subsidie van maximaal € 50.000,-.
Vivid
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 40.500,- (inclusief correctie voor het accres). We nemen eveneens het advies
om Vivid na twee jaar tussentijds te evalueren over.
Voor wat betreft de BKV-middelen nemen we het advies van de RRKC over maar verlenen
een lager bedrag dan geadviseerd, te weten € 30.000,-. De RRKC merkt op dat er een
te eenzijdige financieringsmix is. Het college spoort Vivid aan meer eigen inkomsten te
genereren.
WaaR Art and Culture
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 45.000,-.
WArd-waRD
We nemen het advies van de RRKC niet over en verlenen geen subsidie. De RRKC oordeelt
dat de aanvraag artistiek goed is, maar dat de binding met Rotterdam onvoldoende is. De
binding met Rotterdam dient eerst verstevigd te worden door meer Rotterdamse projecten te
ondernemen, bijvoorbeeld met projectsubsidie.
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Watch That Sound
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 50.000,-.
Wereldmuseum
Het advies van de RRKC voor het Wereldmuseum nemen we niet over.
We merken op dat het museum zich in een ingrijpende transitiefase bevindt en dat het
advies van de RRKC niet meer opportuun is. Sinds het uitbrengen van het advies zijn
er afspraken gemaakt voor verregaande samenwerking met het Nationaal Museum
voor Wereldculturen. Om de toekomst van het Wereldmuseum zeker te stellen en de
samenwerking mogelijk te maken, verlenen we een subsidie van maximaal € 5.000.000,- .
Witte de With Center for contemporary art
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 421.500,- (inclusief correctie voor het accres).
Voor wat betreft de BKV-middelen nemen we het advies van de RRKC over en verlenen het
geadviseerde bedrag van maximaal € 252.000,-.
Worm
We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag van
maximaal € 612.500,- (inclusief correctie voor het accres). We zien echter onvoldoende
aanleiding om Worm na twee jaar te evalueren en volgen het advies van de RRKC op
dit punt niet. De jaarlijkse subsidieverantwoording biedt voldoende handvatten om de
bedrijfsvoering te kunnen volgen.
Voor wat betreft de BKV-middelen nemen we het advies van de RRKC over maar voor een
lager bedrag dan geadviseerd, te weten maximaal € 75.000,-. We merken op dat Worm tot
nu toe de BKV-activiteiten door Roodkapje liet uitvoeren. Wij zijn van mening dat Worm,
dat nu voor het eerst zelf activiteiten gaat ontwikkelen met BKV-geld, voldoende wordt
gefaciliteerd met dit lagere bedrag.
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