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Voorwoord
Het jaar 2015 stond voor de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur in het
teken van de voorbereidingen op het Cultuurplanadvies 2017 – 2020. Er
waren spraakmakende adviezen over het grootstedelijke poppodium en het
collectiegebouw.
In de Sectoranalyse van de Raad worden de belangrijkste ontwikkelingen
helder op een rij gezet: Rotterdam heeft een zeer dynamische en diverse
culturele sector waar de stad trots op kan zijn. Tegelijkertijd zijn de sporen
van de economische recessie en eerdere bezuinigingen goed zichtbaar.
De ambities van de gemeente zijn groot en staan in gespannen verhouding
tot elkaar: toegang voor nieuwkomers tot het Cultuurplan, maar ook
aandacht voor innovatie van de 'iconische' culturele instellingen in de stad.
Dat vraagt om keuzen waar de Raad graag over adviseert.
Op 24 november ontving de Raad de adviesaanvraag van de gemeente,
waarin niet alleen om een beoordeling wordt gevraagd van de artistieke
kwaliteit van de aanvragen, maar ook om de zakelijke aspecten van de
plannen en om de speerpunten die zijn benoemd in de Uitgangspuntennota.
De Raad heeft meegewerkt aan – een primeur voor de stad - het interactief
met de sector en de gemeente realiseren van deze Uitganspuntennota voor
het Cultuurplan 2017 – 2020 'Reikwijdte en Armslag'. Tegelijkertijd is het aan
de Raad om onafhankelijk advies uit te brengen over dat Cultuurplan. Dat
traject is in 2015 met kracht ingezet.
2015 was ook een jaar waarin Raad en RKS te maken kregen met de nodige
personele wisselingen: het vertrek van voorzitter Melanie van Ophem in de
zomer, daarna in november 2015 het vertrek van secretaris Inez Boogaarts.
Met ingang van november 2015 is Jacob van der Goot benoemd als nieuwe
voorzitter van de Raad en Rento Zoutman als algemeen secretaris a.i. Eind
2015 kwam ook de benoeming door het college van B & W rond van vijf
nieuwe raadsleden en nam de Raad afscheid van twee leden waarvan de
termijn verliep. In 2015 formeerde de Raad tien discipline commissies met
zo'n 80 commissieleden en twee overstijgende commissies, die de Raad
ondersteunen bij het Cultuurplanadvies.
Met financiële steun van de gemeente werd het bureau van de Raad op
sterkte gebracht voor het Cultuurplanadvies: drie tijdelijk secretarissen en
versterking van de ondersteuning op communicatie, HRM en bureau
management.
Na een roerige periode in de contacten met de gemeente, zowel op
bestuurlijk als ambtelijk niveau, kwamen Raad en RKS eind 2015 in iets
rustiger vaarwater terecht. Hernieuwd overleg met de eveneens nieuw
aangetreden cultuur wethouder Pex Langenberg leidt tot perspectief op
adviesaanvragen voor de Raad voor de komende jaren. De Raad zal
vanzelfsprekend zelf ook met thema's komen voor de adviesagenda.
Rento Zoutman maart 2016

1 Toelichting op prestatieraster

1.1

Adviezen

De belangrijkste taak van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is zijn
adviesfunctie. Daarbij gaat het om gevraagd en ongevraagd advies. In 2015
ging het daarbij met name om twee gevraagde adviezen; Poppodium en
Collectiegebouw en de voorbereiding op het Cultuurplan 2017 -2020.
1.2

Cultuurplan 2017 - 2020

Een van de pijlers van de adviestaak van de Raad is de vierjaarlijkse
Cultuurplanadvies-cyclus. Het Cultuurplanadvies staat aan de basis van het
Rotterdamse cultuurbeleid. In de aanloop naar het Cultuurplan 2017 -2020
werd de Sectoranalyse 2015 voorbereid en gepresenteerd. In vervolg hierop
is de uitgangspuntennota gemaakt, vervolgens de inrichtingseisen van de
gemeente en het beoordelingskader van de Raad.
1.2.1 Sectoranalyse 2015
De Sectoranalyse is de ‘start’ van de Cultuurplanprocedure 2017 -2020. Deze
heeft als doel de stand van zaken te schetsen van de Rotterdamse culturele
sector anno 2015. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft de
Sectoranalyse 2015 opgesteld op basis van gesprekken met deelnemers uit de
culturele sector en de stad en door onderzoek naar feiten, cijfers en trends
in recente publicaties. Alle groepsgesprekken hadden als doel de trends en
ontwikkelingen in de cultuursector te inventariseren. Een deel van de
gesprekken ging over specifieke disciplines, de andere gesprekken gingen
over thema’s als talentdoorstroming, innovatie en ondernemerschap,
publieksontwikkeling, internationalisering en stadscultuur. Deze w erkwijze
bood de Raad verschillende ingangen om inzicht te verwerven in de stand
van zaken, recente ontwikkelingen en opvattingen in de culturele sector op
dit moment.
De Raad voerde in oktober en november 2014 eenentwintig groepsgesprekken
met ruim 340 deelnemers, onder leiding van externe voorzitters. Tijdens
enkele bijeenkomsten gaven gastsprekers een korte inleiding op het
onderwerp. Ruim 40% van de deelnemers was niet rechtstreeks verbonden
met een organisatie in het Rotterdamse Cultuurplan.
In 2015, organiseerde de RRKC op 8 januari 2015 een bijeenkomst met
gebiedscommissies, cultuurscouts, en medewerkers van de afdeling Sport &
Cultuur van de gemeente.
Het doel was te achterhalen welk belang gebiedscommissies hechten aan
kunst en cultuur en hoe zij daarmee een stimulerende rol kunnen vervullen
bij het bevorderen van lokale participatie. In het gesprek werden betrokken
de relatie met het stedelijk cultuurbeleid en stedelijke instellingen, en de
samenwerking met cultuurscouts, Cultuurbuur en lokale cultuurcentra als
derde.
De Raad verwerkte zijn bevindingen uit deze bijeenkomsten in december
2014 - januari 2015 tot de Sectoranalyse 2015. Deze publicatie is op 17
februari 2015 in de Rotterdamse Schouwburg gepresenteerd aan de
wethouder, in het bijzijn van ruim 200 aanwezigen.
De Sectoranalyse 2015 beschrijft de grote dynamiek en diversiteit van de
culturele sector en de stad, uitmondend in aanbevelingen aan de sector. In
het tweede deel focust de sectoranalyse op het kunst – en cultuurbeleid van
Rotterdam en sluit af met aanbevelingen aan de gemeente. Kenmerkend
voor de stad zijn de bewezen kwaliteit in combinatie met een gezonde dosis
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eigenzinnigheid en tal van nieuwe initiatieven. De economische crisis heeft
ook in de cultuursector diepe sporen nagelaten.
1.2.2 Uitgangspuntennota.
De RRKC werkte vanaf het najaar van 2014 samen met het
Directeurenoverleg van Rotterdamse kunstinstellingen en de gemeente
Rotterdam aan de Uitgangspuntennota. In de Uitgangspuntennota wordt het
beleidskader voor het komende Cultuurplan geschetst. In vier co-creatie
sessies werd gezamenlijk gesproken over de toekomst van de stad in brede
zin, en over de toekomst van de culturele sector in het bijzonder. Er werden
concrete voorstellen gedaan voor het cultuurbeleid. De speerpunten in het
cultuurbeleid voor 2017-2020 werden in de Uitgangspuntennota beschreven:
publieksbereik, cultuureducatie, talentontwikkeling, innovatie en
internationalisering. Bij deze werksessies waren niet alleen directeuren van
de Rotterdamse cultuurinstellingen, RRKC medewerkers en
vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig, maar ook mensen uit het
brede culturele veld en uit andere sectoren. De Directeur en de voorzitter
van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur maakten deel uit van de
stuurgroep die het proces vorm gaf. Het hoofd van de afdeling Cultuur van
de gemeente Rotterdam en een aantal leden van de Agendacommissie van
het Directeurenoverleg maakten ook deel uit van de stuurgroep.
De Uitgangspuntennota werd op 21 mei aan de gemeenteraad aangeboden .
Judith Bockhove, voorzitter van de gemeenteraadscommissie ZOCS, nam een
exemplaar in ontvangst. De Uitgangspuntnota werd uitgereikt door
wethouder Adriaan Visser en door vertegenwoordigers van de culturele
sector en van de RRKC. Op 10 juni werd de nota een eerste keer besproken
door de commissie ZOCS. In september werd de Uitgangspuntennota opnieuw
geagendeerd door de commissie ZOCS. Op 5 november werd de
Uitgangspuntennota, met een ‘aanvullend visiedocument’ van het college
vastgesteld door de gemeenteraad.
1.2.3 Samenstelling Commissies.
De Raad heeft eind 2014 commissieleden geworven voor het
Cultuurplanadviestraject 2017-2020. De kandidaten werden geworven door
middel van een open oproep, via diverse kanalen zoals o.a. de website van
culturelevacatures.nl, Binoq Atana, social media en de website van de RRKC.
Ruim 320 kandidaten hebben op deze oproep gereageerd. Uit deze groep is
een selectie gemaakt van ruim 80 commissieleden, die verdeeld werden over
tien disciplinecommissies en twee integrale commissies.
De Raad heeft bij de selectie van commissieleden gezocht naar de kennis en
expertise die benodigd is aanvragen van uiteenlopende instellingen te
kunnen beoordelen: groot, klein, internationaal of nationaal actief, wel of
geen publieksfunctie en wel of geen educatief programma. Daarom is voor
alle disciplinecommissies een profielschets gemaakt met de volgende vijf
kernmerken: artistiek inhoudelijk,
bedrijfsvoering/marketing/ondernemerschap, (inter)nationaal, kennis van
Rotterdam en haar publiek, en kennis van cultuureducatie en/of
talentontwikkeling.
In het voorjaar van 2015 is de Raad begonnen met een inwerkprogramma
voor commissieleden. Op 18 mei organiseerde de Raad in het Ro Theater een
eerste informatiebijeenkomst voor commissieleden. Zij werden geïnformeerd
over de Sectoranalyse, de Uitgangspuntennota en de werkwijze van
advisering van de RRKC. Op 15 september vond in de Pauluskerk de tweede
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informatiebijeenkomst plaats. Commissieleden kregen daar de gelegenheid
onderling kennis te maken. In november maakte de Raad werkafspraken met
de twee integrale commissies en met de technisch voorzitters van de
disciplinecommissies.
1.2.4 Volggesprekken
De RRKC voert jaarlijks een zogeheten volggesprek met alle culturele
instellingen die zijn opgenomen in het Cultuurplan. De beleidsadviseurs
hebben in het najaar van 2015 (september tot begin november 2015) alle 77
instellingen in het Rotterdamse Cultuurplan 2013-2016 bezocht. De
gesprekken hebben informatieverwerving en -uitwisseling als doel. De Raad
verwerft op deze manier kennis van de inhoudelijke en organisatorische
ontwikkelingen bij de instellingen. Tegelijkertijd konden deze gesprekken
dienen om toelichting te geven over de procedure van het Cultuurplan 2017 2020. De gesprekken hebben een informeel karakter. De beleidsadviseurs
maakten korte notities voor eigen gebruik door de RRKC, die geen rol spelen
in de beoordeling voor het Cultuurplan.
De RRKC hecht eraan dat het Cultuurplan open staat voor nieuwkomers, met
het oog op doorstroming, vernieuwing en pluriformiteit van de culturele
sector in Rotterdam. De bevindingen zijn –in en buiten de sector breed
gedeeld – dat het Cultuurplan moeilijk toegankelijk is voor nieuwkomers. De
RRKC is van mening dat het Cultuurplan niet op slot moet zitten. In de
tweede helft van 2015 heeft de Raad zich beijverd om nieuwe culturele
organisaties in Rotterdam, potentiële nieuwe aanvragers voor het
Cultuurplan, te identificeren. Deze organisaties werden actief uitgenodigd
voor kennismakingsgesprekken. Beleidsadviseurs zetten in die gesprekken de
procedure van het Cultuurplan uiteen. Het doel was realistische informatie
te geven, zonder advies of suggestie van slagingskansen.
1.2.5 Informeren verwachte aanvragers Cultuurplan 2017 – 2020
Teneinde potentiële aanvragers van Cultuurplansubsidie goed te informeren
heeft de Raad op 9 november 2015 (samen met de dienst Sport en Cultuur)
een informatiebijeenkomst voor hen georganiseerd.
Daarnaast konden aanvragers die op dit moment geen Cultuurplansubsidie
ontvangen, zich melden voor een kennismakingsgesprek. Ongeveer 25
instellingen hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Tijdens het
gesprek heeft de RRKC nadere informatie gegeven over het Cultuurplan.
1.2.6 Werving extra secretarissen Cultuurplan 2017 – 2020
Eind 2015 heeft de Raad drie tijdelijk secretarissen voor het
Cultuurplanadvies geworven, zodat deze in februari 2016 inzetbaar zouden
zijn voor het Cultuurplanadvies, naast de drie vaste secretarissen van de
RRKC. De Raad prijst zich gelukkig dat drie ervaren adviseurs ons kond en
versterken: Bart Top, Loes Wagenmaker en Sandra Aerts. Sandra Aerts wordt
tijdelijk bij de Raad gedetacheerd voor dit werk vanuit haar werkgever het
Commissariaat voor de Media. Bart Top en Loes Wagenmaker zijn zzp'ers.
1.2.7 Werkwijze Cultuurplan 2017- 2020
De RRKC heeft op 30 november zijn werkwijze gepubliceerd met betrekking
tot de advisering over het Cultuurplan 2017-2020. De werkwijze beschrijft
het instellen van commissies, de uitgangspunten van de advisering, de
verschillende stappen en de uitwerking van deze stappen. De werkwijze is
gepubliceerd op de website www.rrkc.nl.
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1.2.8 Digitalisering werkomgeving Cultuurplan.
In het verslagjaar is verder gewerkt aan de digitalisering van de
werkomgeving voor de advisering in het kader van het Cultuurplan. Zowel de
Raadsleden en bureaumedewerkers, als de commissieleden zouden digitaal
moeten kunnen werken. Na een inventarisatie werd het document
management systeem Alfresco aangekocht en geïnstalleerd. Het systeem
werd na de zomer van 2015 getest en in gebruik genomen. De eerste
ervaringen in gebruik wijzen uit dat het systeem naar behoren functioneer.
De Raad overweegt Alfresco ook bij toekomstige adviezen te benutten.
1.3

Gevraagd advies

1.3.1 Poppodium.
In oktober 2014 deed de gemeente de oproep plannen in te dienen voor het
realiseren van een (boven)regionaal poppodium in Rotterdam. Elf
initiatiefnemers dienden een plan in. De Rotterdamse Raad voor Kunst en
Cultuur is gevraagd deze aanvragen te beoordelen op inhoudelijke kwaliteit,
financiële en organisatorische stabiliteit en haalbaarheid. De Raad stelde
voor de beoordeling een speciale adviescommissie van experts in (zie bijlage
2). De Raad selecteerde daarvoor een aantal deskundigen die over een
specifieke expertise met betrekking tot popmuziek beschikken, op de hoogte
zijn van ontwikkelingen in de popmuziek, Rotterdam kennen en bereid zijn
tijd en aandacht aan dit complexe adviestraject te besteden. Ter
voorbereiding op het advieswerk, sprak de commissie met een aantal
personen die actief zijn in de Rotterdamse popscene. De Raad vroeg de
commissie de plannen te beoordelen op artistieke kwaliteit, financiële en
organisatorische stabiliteit en haalbaarheid. Ook werd gekeken naar de
positionering in het regionale en landelijke veld.
Het advies is op 4 maart 2015 door wethouder Visser gepresenteerd. De Raad
adviseerde het college de procedure te beëindigen, omdat geen van de
plannen voor wat betreft kwaliteit en toegevoegde waarde aansloot bij de
ambities van de gemeente ten aanzien van een groot middelgroot
poppodium. Het College heeft het advies van het RRKC in zijn geheel
overgenomen.
1.3.2 Collectiegebouw
Het college van B en W heeft de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur
gevraagd een advies uit te brengen over de plannen voor het nieuwe
Collectiegebouw van Museum Boijmans van Beuningen. De aanvraag betreft
een advies over de inhoud van de plannen en de (financiële) implicaties voor
het Cultuurplan.
De RRKC heeft op 13 maart zijn advies uitgebracht. De RRKC adviseerde
vooralsnog negatief over de investering voor het Collectiegebouw.
Belangrijke argumenten waren dat het inhoudelijke concept en de financiële
exploitatie onvoldoende waren uitgewerkt. Op 20 mei heeft de RRKC een
aanvullend advies gepresenteerd. Dit aanvullend advies was gebaseerd op
nieuw beschikbaar gekomen informatie. De RRKC adviseerde negatief over
de investering voor het Collectiegebouw als structurele oplossing voor het
depotprobleem van Museum Boijmans Van Beuningen.
Voor het uitbrengen van het advies is de RRKC ondersteund door een
adviescommissie (zie bijlage 2).
De adviezen zijn te vinden op http://www.rrkc.nl/advies_item/adviescollectiegebouw/
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Muziek en uitgaan in Rotterdam
De discussie over een groot poppodium in Rotterdam die hiervoor aan bod
kwam past in een bredere discussie over pop en uitgaan in Rotterdam. Een
bredere discussie verdient het dat eerst een aantal vragen over de
diversiteit van het publiek en het aanbod wordt beantwoord. Welke
publieksgroepen komen op dit moment niet aan hun trekken? En welk type
aanbod ontbreekt in Rotterdam? En hoe beïnvloeden podia elders de situatie
in Rotterdam en wat is de concurrentiepositie van bestaande Rotterdamse
podia?
De Raad vraagt zich ook af of de ‘traditionele’ bezoeker van het poppodium
nog bestaat.
In het Coalitieakkoord komt het Rotterdamse popklimaat aan de orde. De
coalitiepartijen hebben daarin aandacht “voor het kleine, het vernieuwende,
onverwachte, het spannende”.
De coalitiepartijen gaan uit van de eigen kracht van initiatieven; de
gemeente kan wél ondersteunen om (gemeentelijke) barrières te
doorbreken. In dat kader kan de vraag worden gesteld in welke mate het
huidige popklimaat in Rotterdam vernieuwing voortbrengt. Daarom wil de
Raad een advies uitbrengen over de afstemming van vraag en aanbod in
muziek en uitgaan in Rotterdam. De Raad richt zich niet alleen op een groot
poppodium, maar ook de context van kleinschalige muziek- en
uitgaansinitiatieven in de stad. Ook kijkt de Raad uitdrukkelijk naar de
vraagzijde, van jong tot oud en naar de concurrentie van het aanbod elders
in de regio.
Het beoogde advies hierover is in 2015 niet aan de orde geweest. De Raad
zal in het gesprek over de adviesagenda 2017 – 2020 bezien of dit
onderwerp, gevraagd dan wel ongevraagd, op de agenda moet komen.
Effectmetingen/evaluaties.
In 2015 heeft de Raad geen effectmetingen uitgevoerd over adviezen van
vóór 2014. De evaluaties van de vorige Cultuurplanprocedure plus inzichten
over deze systematiek, zijn onderwerp geweest van rondetafelgesprekken
met vertegenwoordigers van het Rotterdamse culturele veld en een aa ntal
deelnemers van buiten Rotterdam. Dit betrof: de toegankelijkheid van het
Cultuurplan voor nieuwkomers, ‘wederhoor’ en de check op feiten door
aanvragers. De bevindingen uit de evaluatie van de procedure en deze
gesprekken hebben geleid tot aanpassingen in de procedure door de RRKC.
Als nieuwe elementen in de procedure heeft de Raad de volgende elementen
voorbereid: vraaggesprekken ter toelichting op de aanvraag, ‘wederhoor’ op
het conceptadvies en actieve benadering van mogelijk nieuwe aanvragers.
1.4

Informatie- en netwerkbijeenkomsten

BesteBuren, Nederland-Vlaanderen.
Vanuit verschillende betrokkenen (Rotterdamse kunstinstellingen, de beurs
‘Art Rotterdam’ en Mondriaan Fonds) bleek dat er belangstelling was om een
accent op de Vlaamse-Nederlandse samenwerking te leggen in 2015 en later.
Te beginnen tijdens de Art Rotterdam Week 2015.
Hiertoe is een informatiebijeenkomst belegd, zijn afstemmingsgesprekken
samen met Rotterdam Festivals en de dienst Sport en Cultuur gevoerd samen
met De Buren en Dutch Culture. De gezamenlijke inspanning én de brief van
Mondriaan Fonds, Art Rotterdam en Rotterdam Festivals heeft tot toewijzing
van de opening van het BesteBuren-jaar (februari 2015) geleid.
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1.5

Lezingen en presentaties

Medewerkers en leden van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur
hebben zich actief gepresenteerd tijdens lezingen en bijeenkomsten, zowel
binnen als (ver) buiten Rotterdam.
Een volledig overzicht van alle lezingen en presentaties is opgenomen in
bijlage 3.

2

Toelichting op jaarrekening

De jaarrekening laat een exploitatietekort zien van: € 5.974,-. Dit wordt aan
de activiteitenreserve onttrokken. De opbrengsten vallen in 2015 € 4.000
hoger uit dan begroot door een hogere subsidie vanuit de gemeente
Rotterdam. De personeelskosten vallen in het boekjaar € 25.000,- hoger uit
dan begroot door tijdelijke uitbreiding van de formatie. De
huisvestingskosten vallen € 2.300,- hoger uit dan begroot door hogere huur &
servicekosten. De organisatiekosten vallen € 13.300,- lager uit dan begroot
door automatisering, verzendkosten en publiciteitskosten. De
activiteitenkosten van de afdeling Advies vallen in het boekjaar € 4.250,hoger uit dan begroot door het aantal adviezen.
De kosten van het Cultuurplan 2017 – 2020 zijn ten laste van het vooruit
ontvangen subsidie gebracht.
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3

Toelichting op beleidsthema’s

3.1

Talentontwikkeling.

De Raad en het bureau proberen waar mogelijk (jonge) mensen te
interesseren voor cultuur- en beleidsthema’s en talenten te (laten)
ontwikkelen. Binnen de bestaande formatie is daarvoor niet veel ruimte. Wel
wordt bij activiteiten die worden ondernomen in het kader van
adviesvoorbereiding en informatievoorziening met extra aandacht gekeken
hoe jonge en meer diverse doelgroepen kunnen worden betrokken. Bij de
vorming van externe commissies of uitnodigingen voor bijeenkomsten wordt
daar, zo ver mogelijk, specifiek naar gekeken. Ook worden actief stagiaires
gezocht en begeleid. Vanuit de afdeling advies werden in 2015 de volgende
studenten begeleid bij het doen van onderzoek voor hun scriptie.
Vivian Vermelis, student aan de Masteropleiding toegepaste economische
wetenschappen-Cultuurmanagement, major Creatieve en culturele
industrieën van de Universiteit Antwerpen. Zij heeft kwalitatief onderzoek
gedaan naar cultureel ondernemerschap bij musea en presentatieinstellingen in Rotterdam.
Anouk Bienefelt, student aan de Masteropleiding Media Studies – Media en
Cultuur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij heeft onderzoek gedaan
naar de betekenis en rol van sociale media voor Rotterdamse culturele
organisaties.
Jordy Stamps en Nikita Kuiper, beiden student sociale geografie aan de
Universiteit Utrecht, voor hun master Stadsgeografie, Deze studenten
hebben onderzoek gedaan naar particulieren creatieve initiatieven in
Rotterdam. Zij maakten gezamenlijk een uitvoerige inventarisatie van
creatieve initiatieven in Rotterdam, specifiek de relatief jonge en/of kleine
initiatieven die kunnen worden gerekend tot het ‘informele’ culturele veld.
Gezamenlijk kwamen zij tot een zestal typologieën voor dergelijke
initiatieven. Jordy Stamps onderzocht de netwerken waar dergelijke
initiatieven deel van uitmaken: partnerschappen en relaties met andere
culturele initiatieven. Nikita Kuiper onderzocht de locatiekeuze van
dergelijke initiatieven.

4
4.1

Toelichting op overig beleid (Raad)
Raad / Raadsleden

Het jaar 2015 was voor de Raad een bewogen jaar. In 2015 nam raadslid
Ulrike Sobbeke afscheid, werd raadslid Jacqueline Veenendaal herbenoemd
voor 4 jaar, en legde Melanie Post van Ophem na zes jaar haar functie als
voorzitter neer. Na een intensieve zoektocht werd op 1 december de heer
Jacob van der Goot benoemd als nieuwe voorzitter.
Ook werd er in 2015 gezocht naar nieuwe raadsleden, ter aanvulling van de
huidige Raad.
Per 1 januari 2016 zijn 5 nieuwe raadsleden benoemd, Sevda Alizadeh,
Blanka De Bruyne, Nathalie Houtermans, Willem Sulsters en Oscar Wibaut. In
2016 nam raadslid Simon Davies afscheid en legde Egbert Franssen zijn
functie als raadslid neer.
De Raad vergaderde in het verslagjaar acht keer.
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4.2

Zelfevaluatie RRKC

Het functioneren van de Rotterdamse Raad van Kunst en Cultuur wordt met
enige regelmaat geëvalueerd. Na overleg met toenmalig wethouder Laan is
in 2014 besloten dat dit deze keer een zelfevaluatie zou zijn, die is
uitgevoerd door een extern adviseur en daarbij begeleid door een
onafhankelijke, externe begeleidingscommissie. De externe
begeleidingscommissie bestond uit de volgende leden: Siebe Weide,
Algemeen Directeur van de Museumvereniging; Clayde Menso, directeur
Amsterdams Fonds voor de Kunst; Monica Sie Dhian Ho, directeur Wiardi
Beckman Stichting. De extern adviseur was Thomas van Dalen.
Ten behoeve van deze evaluatie heeft de adviseur uitgebreid met de diverse
stakeholders gesproken: gemeente (ambtelijk en politiek), de culturele
sector en andere partners. Daarnaast heeft hij deskresearch uitgevoerd. De
werkzaamheden van de evaluatie werden begin 2015 afgerond met de
rapportage 'Vernieuwen in plaats van verwaarlozen, externe evaluatie van de
adviesfunctie in het cultuurbeleid van Rotterdam'. Het college van B en W
besprak het advies in de vergadering van 8 juli 2015, gevolgd door een
schriftelijke reactie op 13 juli 2015. Het college stemt in met de conclusies
en aanbevelingen van de rapportage en onderstreept in de reactie het
belang van de RRKC voor het Cultuurplan en andere adviezen over kunst en
cultuur in de stad. Men spreekt steun uit voorherijking van het governance
model, de combinatie van Raad en Rotterdamse Kunst Stichting. De
gesprekken met de gemeente over de uitwerking van de adviezen uit de
evaluatie zijn – na het aantreden van de nieuwe voorzitter en secretaris –
eind 2015 hervat.

5

Bedrijfsvoering en marketing

5.1

Personeel en organisatie

Het Bureau van de Rotterdamse Kunststichting bestaat uit twee afdelingen:
de afdeling advies (3 secretarissen/ beleidsadviseurs) en het secretariaat
(boekhouding, secretariaat, informatie/IT). Aan het einde van het
verslagjaar bedraagt het aantal fte in dienst van de stichting 5,4 waarvan
1fte directie, 2,6 fte advies en 1,8 fte bedrijfsbureau.
Qua organisatie blijft het bureau sterk in beweging. Naast de inzet van het
bescheiden bureau en de raadsleden uit de RRKC, werd met tal van externe
leden voor adviescommissies gewerkt. Hierbij wordt, bij voorkeur, gewerkt
met zowel mensen van binnen én buiten Rotterdam, en het wervingsproces is
zo open mogelijk. Om de piekmomenten bij het bureau op te vangen en
flexibel te zijn, wordt veelal met freelancers gewerkt. Ten behoeve van het
voorbereidingsproces en de uitvoering van de Sectoranalyse en het
Cultuurplan zijn verschillende freelancers aangetrokken om het bureau
tijdelijk te versterken. Ook voor de pr & communicatie, websiteredactie ,
controlling en HR wordt met externe krachten gewerkt. Lastig daarbij is wel
dat het ‘collectieve geheugen’ van de organisatie daarmee niet uitgebreid of
verdiept wordt. Ook is het niet gemakkelijk om meerdere grote projecten
parallel te laten lopen.
Eind oktober 2015 heeft Inez Boogaarts, directeur/secretaris van de RRKC
haar functie neergelegd.
In november zijn een nieuwe a.i. directeur/secretaris de heer Rento
Zoutman, en mevrouw Annelies van der Horst senior adviseur, beiden van de
DSP-groep aangesteld.
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In het verslagjaar is gestart met de zoektocht naar de vervanger van de
tijdelijk ondersteuner voor het bureau (begin 2016 is mevrouw Norah Garry
aangevangen als bureausecretaris/officemanager).
Een medewerker van het bureau van de Raad is in 2015 naar OCW
gedetacheerd, in de vorm van een uitwisseling met een medewerker van
OCW die voor een jaar bij het bureau van de Raad werkzaam is.
De RKS heeft sinds 2008 ABS Accountants en Belastingadviseurs Spijkenisse,
de heer C.W.L. Kieviet AA als accountant.
5.2

Salarisadministratie

RAET verzorgt de salarisadministratie; de organisatie is aangesloten bij Arbo dienst MKBasics. Het ziekteverzuim in 2015 was 1,47% (in 2014 was het
0,55%) De financiële administratie werd door het eigen bedrijfsbureau
gevoerd.
5.3

Huisvesting

De kale huur voor het kantoor op de 2 e etage van de Mauritsweg 35 bedraagt
27.011 Euro. Er wordt onbelast gehuurd van een particuliere eigenaar.
5.4

Communicatie/ PR

In de voorbereidingen naar het Cultuurplanadvies is communicatie een
belangrijk aandachtspunt. Er is nauwe samenwerking met de Gemeente
Rotterdam. Daarnaast is er een proactieve communicatierol vanuit de RRKC
naar de sector, commissieleden en landelijke stakeholders. In 2014 werd de
website door 2170 bezoekers per maand bezocht, in 2015 is dit gegroeid naar
2180 bezoekers per maand. Het grootste deel van de bezoekers komt via
zoekmachines op de pagina terecht 57,29%. Ruim 20% gaat direct naar de
webpagina. In 2015 zijn er negen nieuwsbrieven verstuurd. De nieuwsbrieven
worden steeds beter gelezen. Uit analyse blijkt dat in 2014 gemiddeld 30,6%
van de ontvangers de nieuwsbrief daadwerkelijk opende en dat percentage is
in 2015 gegroeid naar een gemiddelde van 61,5%. De nieuwsbrieven zijn in
deze periode in de aanloop naar het Cultuurplanadvies een belangrijke bron
van informatie voor de sector. Sinds april 2014 heeft de RRKC een
Facebookpagina met nu 646 volgers. Op Twitter heeft de RRKC 1003 volgers.
Stakeholders
De Raad luistert goed naar de veranderende verwachtingen en behoeften in
de wereld om ons heen, daar binnen bewaakt de Raad zijn
onafhankelijkheid. Zo worden de projecten na afloop zoveel mogelijk
geëvalueerd om de processen aan te passen waar nodig of wenselijk. Ook
worden regelmatig gesprekken gevoerd met uiteenlopende stakeholders om
geïnspireerd te worden én te verbinden en versterken. Dit doet zij
bijvoorbeeld door aanwezigheid bij netwerkbijeenkomsten, gesprekken met
politieke partijen in Rotterdam, relaties met het bedrijfsleven (via o.a.
Rotterdam Festivals, Rotterdams LEF, VNO-NCW Rotterdam, Kamer van
Koophandel, Rotterdam Partners) en regelmatig contact met de bestuu rlijke
dienst. Ook staat het onderhouden van actieve relaties met landelijke
organisaties als DutchCulture, de fondsen, Raad voor Cultuur en andere
stedelijke adviesorganen op de agenda. De Raad slaagt hiermee in zijn opzet
een groter publiek (professionals, politiek, andere stedelijke partijen) te
bereiken met informatie over het (Rotterdamse) cultuurbeleid.
De nieuwe voorzitter en secretaris van de Raad zijn in november 2015
gestart met een kennismakingsronde langs een selectie van grote en kleinere
culturele instellingen en andere organisaties in de stad. Deze ronde wordt in
2016 gecontinueerd.
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5.5

Bestuur Rotterdamse Kunststichting

Het bestuur van de Rotterdamse Kunststichting (Marjolijne Lewis, Sander
Emmerig, Marco Jongeneel) vergaderde in het verslagjaar zes keer. De
secretaris: Sander Emmerig is in het verslagjaar herbenoemd voor vier jaar.
In februari 2016 verlopen de termijnen van zowel de voorzitter als de
penningmeester. Daarom is eind 2015 bij de gemeente een verzoek
ingediend om de heer Jacob Van der Goot te benoemen als voorzitter van
het bestuur (wat heeft geresulteerd in de benoeming van de heer Van der
Goot tot voorzitter per 1 februari 2016). Hiermee is – in afwachting van de
gesprekken over de governance structuur van Raad en RKS – een personele
unie gerealiseerd tussen beide. Aan de hand van het gesprek over de
governance zal worden besloten over samenstelling van het bestuur.
Het bestuur ziet af van een vergoeding.
5.6

Secretariaat Directeurenoverleg Rotterdamse Kunstinstellingen.

Net als in 2014, werd de secretariële ondersteuning van het
Directeurenoverleg in 2015 verricht door een medewerker van het
ondersteunende bureau van de Raad. De eerste paar maanden van 2015 ging
de aandacht van het Directeurenoverleg uit naar de werkzaamheden voor de
Uitgangspuntennota. Twee van de vier werksessies vonden plaats in januari
en februari 2015. Daarnaast vergaderde het Directeurenoverleg in 2015 vier
keer.
5.7

Overige (bestuurs)activiteiten medewerkers.

De secretaris/directeur Inez Boogaarts (tot 1 november 2015) vervult de
volgende nevenfuncties:
- Lid Raad van Toezicht Groninger Museum, Groningen
- Lid/penningmeester Raad van Bestuur Vlaams Cultuurhuis de Brakke
Grond
- Bestuur Laurenspenning, Rotterdam (vanaf 2000); Jury Hans Horsting
Prijs, Rotterdam
- Comité van aanbeveling Cultural Governance (Cultuur & Ondernemen)
De voorzitter Melanie Post van Ophem (tot juni 2015) vervult de volgende
nevenfuncties:
- Historisch Genootschap Roterodamum, voorzitter
- Bijzondere Leerstoel Roterodamum: Geschiedenis van Rotterdam, (EUR)
voorzitter curatorium
- Stichting 'drs. H.H. Horsting-prijs', voorzitter
- Stichting Comité Erasmus Icoon van Rotterdam, lid
- Stichting De Wind in de Zeilen, bestuurslid
lidmaatschap van de volgende genootschappen:
- Genootschap De Maze
- Genootschap Gijsbert Karel van Hoogendorp
- Stichting B4You, ambassadeur
- Platform Gastvrij Rotterdam, lid op persoonlijke titel
- Comité van Aanbeveling: Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst
- Comité van Aanbeveling: herdenking Keti Koti Comite
- Arosa, boek over vrouwenopvang in Rotterdam
De voorzitter Jacob van der Goot (vanaf 1 december 2015) vervult de
volgende nevenfuncties:
- Honorair Consul-Generaal van Japan, Rotterdam
- Koninklijke Roei- en Zeilvereniging “De Maas”, voorzitter
- Rotterdam Port Promotion Council, penningmeester
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-

Rotterdam-Japan Club, voorzitter
Oogziekenhuis Rotterdam, Raad van Toezicht, voorzitter
Stichting Koningsspelen, penningmeester
Stichting Job Dura Fonds, penningmeester
Erasmus Fonds Pijnbestrijding, voorzitter
Corps Consulair Nederland, penningmeester
Siebolthuis, Leiden, Raad van Advies, lid
Ailion Foundation, Leiden, penningmeester
Van der Weele-Schipper Fonds, penningmeester
Dutch-Japanese Trade Association (Dujat), bestuurslid

Interim secretaris Rento Zoutman vervult de volgende nevenfuncties:
- Voorzitter van het bestuur van het Productiehuis Oost Nederland (Deventer)
- Lid van de Raad van Toezicht van De Nieuwe Oost (Arnhem)
Beleidsadviseur Gepke Bouma vervult de volgende nevenfuncties
- Zitting in het bestuur van een stichting met een culturele doelstelling in
Rotterdam (buiten het Rotterdamse Cultuurplan): Stichting Drift tba
- Lid van de adviescommissie Zuid-Holland en het bestuur van de afdeling
Zuid-Holland van het Prins Bernhard Cultuurfonds
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Bijlage 1: personen
Bestuur Rotterdamse Kunststichting
A. Emmerig, secretaris (vanaf mei 2010)
(advocaat & mediator Emmerig Advocatuur)
J. van der Goot, voorzitter (vanaf februari 2016)
M. Jongeneel, penningmeester (tot februari
2016)
(directeur ontwerpbureau Vijf890)
mw M.C. Lewis, voorzitter (tot februari 2016)
(directeur MEE Rotterdam welzijnsorganisatie)
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur
Voorzitter:
mw M.M.A.M. Post van Ophem (tot juni 2015)
J. van der Goot (vanaf 1 december 2015)
secretaris: I. Boogaarts (tot november 2015)
secretaris: R. Zoutman (vanaf november 2015)
Leden:
mw S. Alizadeh (vanaf januari 2016)
mw B. De Bruyne (vanaf januari 2016)
R. Burgzorg (vanaf december 2013)
S. Davies (vanaf februari 2012 tot februari 2016)
E. Fransen (vanaf april 2013 tot februari 2016)
Mw N. Houtermans (vanaf januari 2016)
R. Marijnissen (vanaf april 2013)
mw U. Söbbeke (tot maart 2015)
W. Sulsters (vanaf januari 2016)
H. Vaanholt (vanaf december 2013)
mw J. Veenendaal (vanaf februari 2011)
O. Wibaut (vanaf januari 2016)
mw W. Zwiep (vanaf april 2013)
Adviserend lid Stad Antwerpen:
S. Thielemans (vanaf september 2014)

Medewerkers Bureau
mw I. Boogaarts (directeur/secretaris tot 1 november 2015)
mw G.W. Bouma (advies)
mw F.N. Bruins (secretariaat)
M.F.M. Fonville (advies)
R. Gerritsen (advies)
H.M. Groenewegen (secretariaat)
mw A. van der Horst (senior adviseur a.i. DSP-groep
vanaf november 2015)
mw P. den Ouden (secretariaat)
C. Vingerhoets (advies)
R. Zoutman (directeur/secretaris a.i. vanaf november 2015)
secretariaat ondersteuning Directeurenoverleg
R. Gerritsen (vanaf april 2013)
K. Versluijs (tijdelijke waarneming februari-mei 2015)
Tijdelijke ondersteuning
mw S. Aerts (secretaris cultuurplan eerste half jaar 2016)
mw N. Garry (bureausecretaris/office manager
vanaf februari 2016)
mw A. de Haij (PR & communicatie tot oktober 2015)
mw A. Helsen (PR & communicatie vanaf oktober 2015)
J. van Hoek (HR)
mw K. Versluijs (coördinatie en planning tot januari 2016)
mw L. Regter (sectoranalyse, januari 2015)
L. Reijs (sectoranalyse, januari 2015))
mw I. Steegemans (cultuurplanondersteuning)
E. van Steenbergen (controller)
B. Top (deskresearch t.b.v. advies collectiegebouw)
B. Top (secretaris cultuurplan eerste half jaar 2016)
mw K. de Vries (redactie sectoranalyse)
mw L. Wagenmaker (secretaris cultuurplan eerste half
jaar 2016)
Stagiaires
Anouk Bienefelt, EUR Media en Cultuur
Vivian Vermelis, Universiteit Antwerpen Cultureel
management
Jordi Stamps, Universiteit Utrecht Stadsgeografie
Nikita Kuiper, Universiteit Utrecht Stadsgeografie

Bijlage 2: commissies
Leden van de commissie Popadvies:
- Odilia Arlaud: business controller bij
Thauris, Rotterdammer, eerder o.m.
zakelijk leider ad interim HipHopHuis.
- Dirk de Clippeleir: directeur Ancienne
Belgique, Brussel en voorheen o.m.
werkzaam bij Universal Music.
- Arjen Davidse: artistieke leiding inHolland
Music Academy, Haarlem; voorheen
Bureau Promotie Podiumkunsten, Muziek
Centrum Nederland en Nationaal
Popinstituut.
- Ulrike Söbbeke, voorzitter van de
commissie; lid van de Rotterdamse Raad
voor Kunst en Cultuur; zakelijk leider van
Firma Mes en projectleider en
programmeur bij het Kunstgebouw.
- Rento Zoutman: partner bij onderzoek- en
adviesbureau DSP-groep. Ruime ervaring
met advies in cultuur, waaronder de
Rotterdamse popsector, en auteur van
landelijke publicaties popmuziek en
gemeentelijk beleid.
- Willemijn Zwiep, lid van de Rotterdamse
Raad voor Kunst en Cultuur; werkzaam bij
Deloitte op het gebied van
communicatiestrategie, merk- en
reputatiemanagement en corporate social
responsibility.
Leden van de commissie Collectiegebouw:
- Johan Idema: Adviseur, auteur en cultureel
ondernemer. Specialisaties:
conceptontwikkeling, business planning,
innovatiemanagement en fondsenwerving.
- Thérèse van Schie: Vicevoorzitter van de
Amsterdamse Kunstraad. Van 2003 tot
2006 was zij directeur van het Amsterdams
Uitbureau. Momenteel heeft zij een eigen
adviespraktijk.
- Elsje Janssen: Wetenschappelijk directeur
Collecties Koninklijk Museum Schone
Kunsten Antwerpen. Vanaf 2011 was zij
drie jaar werkzaam in het Rijksmuseum als
conservator Textiel.
- Peter Sigmond: vanaf 1995 werkzaam in
het Rijksmuseum. Van 2001 tot 2008 als
directeur Collecties. Medeauteur van
‘Uitlenen is een kunst, museaal
bruikleenverkeer in Nederland’ (NMV).
- Herman Vaanholt: lid van de Rotterdamse
Raad voor Kunst en Cultuur, ondernemer
en investeerder vanuit Rotterdam en onder
meer mede-initiator van City Racing
Rotterdam.
- Jacqueline Veenendaal (voorzitter): lid van
de Rotterdamse Raad voor Kunst en
Cultuur; voormalig directeur van de
Rotterdamse Bijenkorf.

Leden van de Cultuurplancommissies 2017-2020
Commissie Architectuur, vormgeving en e-cultuur
Mevrouw Suzanne Komossa (voorzitter)
Mevrouw Ania Molenda
De heer Jan Jasper de Vries
Mevrouw Lucie Huiskens
De heer Tim Terpstra
Commissie Beeldende kunst en fotografie
Mevrouw Rixt Hulshoff Pol (voorzitter)
De heer Danai Fuengshunut
Mevrouw Fleur Junier
Maartje Berendsen
Mevrouw Marieke van der Lippe
De heer Mladen Suknovic
Commissie Cultuureducatie en
maatschappelijke binding
De heer Léon van Geest (voorzitter)
De heer Djon Seedorf
De heer Fouad Akka
Mevrouw Hanneke Wiersma
Mevrouw Iris van Erve
Mevrouw Melissa van der Heijden
De heer Rene Bouwmeester
Mevrouw Ruth Horstmanshoff
Mevrouw Tonny Wormer
Commissie Dans en Theater (gezelschappen)
De heer Theo Andriessen (voorzitter)
Mevrouw Diana Chin-A-Fat
De heer Feri de Geus
De heer Jonathan Offereins
De heer Noes Fiolet
Mevrouw Tanya Pattianakotta
Mevrouw Nicola Unger
Commissie Dans en Theater (podia)
Mevrouw Jacqueline De Jong (voorzitter)
Mevrouw Annemieke Keurentjes
De heer Eric Wehrmeijer
Mevrouw Jasminka Beganovic
De heer Jeoffrey Kartanegara
Mevrouw Maaike van Steenis (tot maart 2016)
De heer Serge van Marion
Mevrouw Yvette Gieles
Commissie Film
Mevrouw Hanneke Wiersma (voorzitter)
Mevrouw Fay van der Wall
De heer Leo Hannewijk
De heer Noud Heerkens
Mevrouw Patricia Pisters
De heer Sjoerd van Oortmerssen
Mevrouw Tessa Boerman

Commissie Gemeentelijke collecties en
erfgoed
De heer Hugo Boogaard (voorzitter)
Mevrouw Davida de Hond
De heer Hans Maarten van den Brink
Mevrouw Janneke Hermans
Mevrouw Linde Egberts
De heer Luc Verheyen
Mevrouw Marie-Thérèse Konsten
Mevrouw Marilou Stegeman
Mevrouw Natasha Stroeker
De heer Peke Hofman (tot februari 2016)
Commissie Letteren en debat
De heer Peter Bosma (voorzitter)
De heer Eli van Toledo
De heer Fred Balvert
De heer Huub Leenen
Mevrouw Jet Sol
Commissie Muziek (podia)
Mevrouw Marianne Toussaint (voorzitter)
De heer Arjen Davidse
De heer Frank Veenstra
De heer Frank Verhagen
De heer Henri Oogjen
Mevrouw Odilia Arlaud
De heer Pawan Bhansing

Commissie Muziek (ensembles &
muziektheater
Mevrouw Maaike van Steenis (voorzitter tot
maart 2016)
De heer Armeno Alberts
Mevrouw Bertine Hobbelman
De heer Bram Buijze (voorzitter vanaf maart 2016)
De heer Lukas Simonis
De heer Marcel Kranendonk
De heer Henk Heuvelmans
Commissie Integraal
De heer Jan Oosterman (voorzitter)
Mevrouw Aline Yntema
De heer Coen de Jong
De heer Friso Wijnen
De heer Roel Esseboom
Mevrouw Ruth Giebels
Mevrouw Siera Wiersma
De heer Sigmar Vriesde
Mevrouw Winnie van Blanken
Commissie Collectieve Verantwoordelijkheid
De heer Geert Overdam (voorzitter)
Mevrouw Andrea Prins
Mevrouw Céline Buren
De heer David van der Weij
De heer Jorn Konijn
De heer Niels Engel
De heer Pauwke Berkers

Bijlage 3: Lezingen, presentaties en
publicaties
-

-

-

mw I. Boogaarts sprak tijdens de ‘Career
Days 2016’ International Faculty
Association ACE
mw I. Boogaarts was moderator van de
expertmeeting Junge Kunst in Duitsland,
Dortmund op uitnodiging van Fonds
Cultuurparticipatie (21 en 22 september)
mw I. Boogaarts nam deel aan Congres
Cultuurconnectie Cultuur & zorg
mw I. Boogaarts was betrokken bij
BesteBuren Jaar
mw I. Boogaarts was betrokken bij WRR
rapport ‘Cultuur herwaarderen’ 11 mei

Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur
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l. Directieverslag
Algemene lnleiding
De Rotterdamse Kunststichting is een

in 1945 opgerichte culturete instetting die de betangen van de

Rotterdamse kunstsector en het culturete teven in de stad dient. Sinds medio 2005 is de Rotterdamse

Kunststichting de rechtspersoon waarbinnen de ondersteuníng van de Rotterdamse Raad voor Kunst en
krijgt. De stichting is werkgever van de medewerkers van het Bureau en voert atle zaketijke
handetingen uit die voor de werkzaamheden nodig zijn, Atte civietrechtetljke en bestuursrechtelijke
verplichtingen ten behoeve van het functioneren worden door de stichting aangegaan.
Cuttuur vorm

De

doelstelling

De doetstetting van de

stichting tuidt, na aanpassing aan de reorganisatie van de gemeentetijke culturele sector

in 2005, als volgt: De stichting heeft

tot doet het verlenen van personete ondersteuning aan de Rotterdamse

Cultuur en het beheer van het budget waaruit de kosten van de Rotterdamse Raad voor
Kunst en Cultuur worden betaa[d. De stichting onthoudt zich van de vervutling van taken op de gebieden
die de gemeente Rotterdam zich nadrukketijk heeft voorbehouden,
Raad voor Kunst en

De stichting heeft de mogel,ijkheid om buiten het verband van de Raad adviserende, beherende of
uitvoerende werkzaamheden voor derden te verrichten. Deze werkzaamheden worden ten mjnste tegen
kostprijs uitgevoerd,

Uitvoering en beleid
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is een adviescommissie ex artikel 84 van de Gemeentewet en
bestaat uit een voozitter en 9 teden, De secretaris van de Raad is tevens directeur van de Rotterdamse
Kunststichting en daarmee trait d'union tussen Raad en Kunststichting. Door het bestuur van de
Rotterdamse Kunststichting zijn hem bevoegdheden gedelegeerd op het terrein van financiën en personee[ &

organisatie.
Analyse van de uitkomst van de resultatenrekening
Het exploitatietekort: € 5.974,- wordt aan de activiteitenreserve onttrokken.
Opbrengsten: € 4,000 hoger dan begroot door hogere subsidie vanuit de gemeente.
Personeetskosten: € 25.000 hoger dan begroot door

tijdetijke uitbreiding personeel.

Huisvestingskostenr € 2.300 hoger dan begroot door hogere huur & servicekosten,

Organisatiekosten: € 13,300 lager dan begroot door automatisering, verzendkosten, en pubticiteitskosten.
Activiteitenkosten afdeting Advies: C 4.250 hoger dan begroot door het aantal adviezen.
De kosten van het Cultuurptan 2017-2020 zijn ten laste van de vooruitontvangen subsidie gebracht.
Rotterdam, 21 maart 20í6
J.R. Zoutman

lnterim directeur
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ll. Bestuur en vaststetling Jaarrekening
Samenstelling Algemeen Bestuur
Het bestuur van de Rotterdamse Kunststichting bestaat op het moment van vaststetling van de
jaarrekening uit één persoon.

Algemeen Bestuur
De heer mr.

A. Emmerig

Functie
secretaris

en Goedkeuring jaarrekening

mr. A. Emmerig

De jaarrekening 201 5 is door het bestuur vastgestetd in

zijn vergadering van 21 maart 2016.
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Balans per

3í december 2015

ACTIVA

31 december 2Oí5

3í de€ember20í5

3í decembeÍ 20Í4

31 december 2O14

Vaíe activà
Eigen vermogen

lmmateriële vaste acti\ra
Egatisatiereserve
Materiële vàste activa

Activiteitenreserve

í 8.059

1

140.926

40.926

___ _l!426_

??9@
156.952

167..976

Fínanciëte vaste activa
Í

Í.Íó8

Voorzieningen
2.300

Reorganisatievoorziening

vlottende activa

Vorderingen en overtopende activa
Liquide middeten

43.998
489.056

Kort[opende schulden en
overlopende passiva

72-797
518.622
533.054

591.414

Schutden aan leveranciers

Be(astingen en socialë premies
Over{opende passiva

.D

.111
21.901
381.236

3E.977

41

20-o75
328.2ó8
3E7.770

444.248

544.777

609.474

<J

rB*ts

ö::
§ !d'
-ö
-t§ _T
UJ
-J
l.'J

544.722

>
fi

r1

-v-

,*

*
tJ'

=
a!

ó

609.474

Totaal

llÍ.2

Resultatenrekening over 20Í

5

2015

2014
€

€

Bedrljfsopbrengstent
Subsidie gemeente Rotterdam
0verlge bedrijfsopbrengsten

ó29.s00

665.ó38

2.284

35.880

Som der bedrijfsopbrengsten

631.784

701.518

BedrUfslasteni
Personeelskosten

AfschrÍjvingen vaste actlva
Hulsvestingskosten

0rganisatiekosten

ActÍvíteitenkosten afdeUng Advies

491.235
6.892

461.596
7.586
47.845
64.190
117.730

46.239

47.708
52,1 1 9

Diverse baten en tasten

Som der bedrijfslasten

Resultaàt uit gewone bedrijfsuitoefenlng
Financiéte baten en lasten

Resultaat voor bestemming

31.02í-

644.193

667.926

12.409.

33.592

6.435

2.640

5.974.

36.?32

0n ttrekkíng/Toevoegln g eBausatiereserve

0nttrekklng/Toevoeging activiteitenreserye
RESULTAÀT

36.237-.

5.974
5.974

36.232%

er»
\H.-,'
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lll. 3 Kasstroomoverzicht

2015

za14
€

€

€

Exploitatleresu ltaat

€

79,81s

"5.974

Aanpassingen voor:

- afschriJvingen
- mutaties voorzíenlngen

6.892
.2.300

9.006

-96.404
-87,398

4.592
Veranderingen in vlottende middelen
- vorderingen
- kortlopende schutden

:

64.023

28.794
.56.978

-85. s65
84

-21.542

-29.56ó

-29.17s

-28.

Totaal kasstroom uit operationele actidteiten

1

Kasstroom uÍt investerlngsactiviteiten
lnvesteringen in materiëte vaste activa

.1

Desinvesteringen in materiële vaste activa

7.535

50.644

TotaaI kasstroom uit lnvesterlng§-

activiteiten

33.069

Kasstroom ult financleringsactivitelten
Nieuw opgenomen [eningen
Af Iossing

Ianglopende schulden

Overige mutaties eigen vermogen (-)

Totaal kasstroom uit flnancieringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen

-29.566

3,944
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Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen

Grondslagen van de waardering van activa en passiva en van de bepaling van het resultaat
Algemeen
De activa en passiva worden opgenomen tegen nominate waarde

tenzij bij het desbetreffende batanshoofd

anders wordt vermeld.
De baten en tasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Winsten worden

stechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gereatiseerd, Verljezen en risico's die hun oorsprong
vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.

Materiële vaste actlva
De materiëte vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffings-, vervaardigings- oÍ goedgekeurde
kosten verminderd met de cumutatieve afschriJvingen, De jaartijkse afschrijvingen worden berekend op basis
van een vast percentage van de aanschaÍwaarde.
Voorzleningen
Een vooajening wordt gevormd voor verptíchtingen waarvan het waarschijntijk is dat zij moeten worden
afgewikketd en waaryan de omvang redetijkerwijs is te schatten. De omvang van de vooaiening wordt
bepaatd door de beste schatting van de bedragen die noodzaketijk zijn om de desbetreffende verplichtingen
en vertiezen per batansdatum af te wikketen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominate waarde.
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominate waarde onder

aftrek van de noodzaketijk geachte

voozieningen voor het risico van oninbaarhe'id.
Baten en lasten
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben uitgaande van

historische kosten. Vertiezen worden verantwoord ats deze voorzienbaar zijn, baten worden verantwoord
als deze gerealiseerd zijn.
De rechten en verptichtingen uit hoofde van meerjarige financiële contracten, zoats huurcontracten,
onderhoudscontracten e.d. worden niet in de batans geactiveerd en gepassiveerd' De
lasten die hieruit voortvtoeien worden onder de bedrijÍstasten verantwoord'
Ats buitengewone baten en tasten worden baten en lasten opgenomen die

niet uit de gewone bedrijfs'

uitoefening voortvtoeien.

m,
f"ffi
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Toellchtlng op de balans

Materlëte vaste activa
De materiëte vaste activa kunnen ats volgt worden gespeciÍiceerd

31.'.t2,2015

31,12,2014

€€

983

2.950

Kantoorinventaris

3. ó09

4.1 50

Automatiseríng

6,576

10.960

I 1.168

18.059

Gebouwen

Het verloop van de materiële vaste activa was in het verstagjaar als volgt

€

Boekwaarde per 31 december 2014

1

Bij: investeringen in 2015
Aí: afschrijvingen 201 5
AÍ: desinvesteringen in het boekjaar (tegen boekwaarde)
Boekwaarde per

3í december

8.059

6.892

201 5

11

.168

Vorderlngen en overlopende activa
De vorderingen en overtopende

activa kunnen ats volgt worden gespecificeerd

Vorderlngen

31 ,12.2015
*-=-*

31.12.2014
--iiiË_

25.727

6.688

Debiteuren
Omzet betasting

1

3.538

1.207

1.207

7.895

40.472

26.616

26.820

9.487

5.500

36.1 03

32.320

Waarborgsommen

Overlopende activa
Vooruitbetaaide bedragen
Nog

te ontvangen bedragen

overige

43.998

-1ïtr

Liquide mlddelen
4.182

?94.177

484.874

274.475

ING bank (69, 51.00.378)
ING bank spaarrekening (ó9.51.00.378)

20

Kas

518.622

489.056
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Elgen vermogen

Het vertoop van het eÍgen vermogen is in het verstagjaar als volgt

Stand

overlge
mutatles

Resultaat

31.12.2014 bestemmlng

€€

Egatisatiereserve

Activiteitenreserve
Totaat eigen vermogen

Stand

*---?3í. Í 2.201

140.926

5

140.926

72.000
162.926

5.974-

16.026

5.974.

156.952

Voorzleningen
Het vertoop van de reorganisatievooziening Ís in het verstagjaar ats volgt

Stand
31,12.2014

vriJval
boekJaar

besteed
boekJaar

Stand

31,12.2015
€

€
Reorganisatlevoorziening

2.300

2.300-

ïotaal eigen vermogen

2.300

2.300-

Met ingang van 2013 is het subsidie van de RKS teruggebracht naar € 6'Í7.000,-. Deze bezuiniging
ls de uitvoerlng van een kortlng op het budget van de RRKC en het raadsbesluit van november 2012
om de debatfunctie niet langer te subsidieren. Hierdoor is een reorganisatie voor de RKS afgekondigd.
De voorzlening betreft de kosten welke nlet door de gemeente Rotterdam worden vergoed.

ffi)
\*-.r'
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Kortlopende schulden

31,12,2015

31.12.?Al4

Schulden aan Ieveranciers
Crediteuren
Vooruitontvangen opbren gsten

€
38.927

41.111

38.927

41,111

70.075

21.901

20.075

21.901

0,804

14.232
22.880

Belastingen en sociale premies
Loonheffing en sociate lasten

Overlopende passlva
Reservering vakantiegetd

1

Reservering verlofuren

19.009

Reservering jubileumuitkeringen personeel

'l ,971

1.771

Reservering levensloopregeling

3.940

3.902

Reservering accountantskosten

8.500
2.323

8.500

60.000

48.000

13.874
204.875

250.000

Kosten jaarwerk

dienst Kunst en Cultuur
nog te besteden directeuren overleg
Nog te besteden subsidíe Cultuurplan & Sectoranalyse
Niet bestede frictiekosten 2014
Overig

2.350
20.203

5.448

2.972

,:fryïr.-

3.950

_:-Sïry

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
De Rotterdamse Kunststichting heeft de navotgende meerjarige financiëte verplichting: Een huurovereenkomst
voor de 2e etage in het perceel Mauritsweg 34/35 te Rotterdam, plaatsetiJk bekend onder de naam De Unie.
De huurovereenkomst is aangegaan tot 30 septemb er 2A17 , de huur bedraagt € 29,712,- per jaar,

printer, De lease overeenkomst is ingegaan op
juti 2014 en heeft een tooptijd van 36 maanden, de tease bedraagt € 3,49ó,- (inct, BTW) per Jaar.

Een Lease overeenkomst voor een kopieerapparaat en een
7
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Toelichting op de resultatenrekening

resultaat
2015

resultaat
2014
€

begroting
201 5

Subsidie gemeente Rotterdam

ó29.500

Regutiere subsidie

ó2'l ,500

622.500

33,

Frictiekosten Subsidie
Subsidie Evaluatie RRKC

"**ïïï:iöö*

622ioo

1

38

1.000

1

---6653ï§*

heeft voor 2015 een subsidie beschikt van 629.500,(kenmerk SUB. 1 4.06.00043.5BSA)

De Gemeente Rotterdam

0pbrengsten adviesopdrachten en detacheringen
Opbrengsten Zaa[ De Unie
Overige bedrijfsopbrengsten en doorber, huisvesting

5.000

I

z.z.;

s.oo;

2.284

5.000

"r|ilt)
35.880

opbrengsten zijn lager dan begroot. Er zijn geen externe opdrachten geweest.

631.784

TotaaI bedrijÍsopbren gsten

6?7.500

701,518

Personeelskosten
Satarissen vaste formatie
Vacatiegetden Raad (inc[. Voozitter)
lnterim personeet, uitzendkrachten en detachering

verblijfskosten
Andere (materiëte) personeelskosten
ARBO, ziekteverzuimverz. & satarisadministratie
Reis- en

406.939

372.188

4',t2,756

32.723

3ó.000

25.763

3í .3'Í

8

36.300

4.275

1.373

2.000

í.909

7,233

7.800

4.030

í.900

12.863

466."t 88

461.596

11.649
491

.235

1

íte in dienst van de stichting 5,4. De salarislasten zijn hoger
tijdetijke uitbreiding van de Íormatie voor de werkzaamheden van het cuttuurplan.

Per 31-12-2015 bedroeg het aantal
dan begroot door

Met ingang van november is er een interim directeur aangestetd om tijdetijk de vacature te vervutten.

Wet Normering Topinkomens
l. Boogaarts, Directeur, datum in dienst 1 mei 2012.
Duur en omvang van het dienstverband 1 januari t/m 3Í oktober Z0'15, 1 fte (36 uur per week).

Onkostenverg. Pensloenpr, Totaal

Sataris

Bezotdiging

77.635

1.725

8.440

87.800

De bestuursleden van de Stichting ontvangen geen bezotdiging.

Afschrijvingen vaste activa
Gebouwen
Kantoori nventaris

Automatisering

1.967
541

4.384

ffi ffi-l:iïHriï:lï-'"
5.078

kenis;-

6,892
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Toelichting op de resultatenrekening

begroting
z0í 5

resultaat
201 5

resultaat
2014

Overige bedrijfskosten
Huisyestinqskosteq
Huur inct. servÍcekosten
Schoonmaak

42.653

39.900

40.2?5

4.161

4.000

3.943

43.900

47.845

Overige huisvestingskosten

3.677

575-

46.239

Huisvestingskosten zijn hoger dan begroot. Dit wordt verooaaakt door de verschuiving van eigen
beheer naar servicekosten, Bij het opstetten van de begroting \ryas nog onvoldoende zicht op het eíÍect
van de kteinere huisvesting. Overige huisvestingskosten betreft een teruggave van waterschapslasten.

8reflpisa.(iqko*Srt
Aanschaf- en onderhoud inventaris

Automatisering
Verzendkosten

Tetefoonkosten
Kantoorartiketen en kopieerkosten
Pubticiteitskosten
Bibtiotheek, documentatie en archief
Kosten Financiete Administratie

272
4.709

1.200

I .398

9.1 00

7.662

2.119
4.078

7.150

í

6.050

4.035

4.868

6.050

2.662

6.050

2.163

2.900

3.í85

.895

6.498
1

í .523

9.942
8.773

10.900

12.867

Accountantskosten
Advieskosten & Juridische bijstand

7.300

8.500

2.268

1.200

Overige kosten

5.854

-**trïtr
De organisatÍekosten

3.1 00

-****eT5m-

--

6.627

64.w

zijn lager dan begroot. Dit wordt o.a. veroorzaakt door lagere kosten voor

automatisering, verzenden, telefoon, kantoorartiketen en pubticiteit,
Diverse baten en.tastsn

Vrijval reserverÍngen voorgaande jaren
Lasten voorgaande jaren

1

2.51 0135

VrijvaL reorganisatievoorziening

18.646-

--

31-oti:

À{tiviteitoítlQilqF BFde{iilqJ§lvris§
zz.s00

Adviezen
Advles RDM
Advies Poppodium

1

Tussen tijdse evaluatie Cultuurplan 2009-2012
Evatuatie RRKC

10.ó1 5

27.445

Advies Cottectiegebouw

'16.721

Sectoranatyse

26.075
45.126
45.126.

Cuttuurptan 2017-2020
VrijvaI voorz. Subsidie Cuttuurptan

0.258
1.781

9.321

Website
Overige activitejtskosten
52.119

25.250
79.800

46.071

2.070

ffi
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Toelichting op de resultatenrekening

resultaat
201

De kosten van de

5

begroting
2015

resultaat
2014
€

afdeling Advies zijn hoger dan begroot. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de

kosten van de Evatuatie van de RRKC, RDM advies en de Sectoranatyse.

Financiële baten en lasten
Rentebaten minus rentetasten

6.435

2.644

6.435

2.640

fffiïËh
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: De Rotterdamse Kunststichting, Rotterdam

V/ij hebben de in dit financieel jaarverslag opgenomen jaarrekening 2015 van De Rotterdamse
Kunststichting te Rotterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 3l december
2015 en de winst-en-verliesrekening over 2015 met cle toelichting, waarin zijn opgenomen een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vennogen en het resultaat getrouw dient weer t6 geven, alsmede voor het opstellen van hetjaarverslag,
beide in overeensternrning met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek
(BW), alsmede met de bepalingen bij en krachtens de WNT. Het bestuur is tevens verantwoordelijk
voor een zodanige interne beheersing als het rroodzakelijk acht om het opmaken van dejaarrekening
mogelijk te maken zonder afivijkingen van rnaterieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over dejaarrekening op basis van onze

controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden en het controleprotocol ïVNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de
voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanigplannen en uitvoeren dat
een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afiuijkingen van materieel
belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verl«ijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaanekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn aftrankelijk
van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's
dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking
die relevant is voor het opmaken van de j aarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op
het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risicoinschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit
van de interne beheersing van de stichting, Een controle omvat t€vens het evalueren van de
geschiktheid yan de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van
de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele
beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om

een

onderbouwing voor ons oordeel te bieden,

Oordeel
Naar ons oordeel geefï dejaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het
veÍmogen van De Rotterdamse Kunststichting per 3 1 december 20 15 en van het resultaat over 2015 in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW, alsmetle in overeenstemming met de bepalirrgen bij en
krachtens de WNT.

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden:

i"\l\,ïr
\-

-r'

Activastaat Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur
Omschrijving

Datum
Verbotnivinqen Gebouw
Renovatie toiletgroep

Aanschaf
waarde

Cumulat
Afschr.

05í00

05110

iuft.1í

Totaal
Kaq3,_o-prinvenh,f"i§

lnventaris bibliotheek
Schilderij

6 Roldeurkasten
Buíeaustoel P. Veóist
Aanleg ISDN centrale
Aanpas. bureau P. Veóist
Bureaustoel F. Menke
Sacco Koffieautomaat
Fax Canon 350
28 Bureaustoelen
32 Vergaderstoelen
Extra vergaderstoelen
Enveloppenmachine
GSM-module telefooncentr
Telefooncentrale

9.833,00

4.916,50

s.833.

4.91S

05300

jan-99
lan-99
jan-00
jan40
jan40
jan-O1
jan-01
jan-01
ian-O1
mei-02
mei-02
mei-02
dec-02
mrt-03
aug-12

Boekwaarde

Desinvest31-12-2013 lnvesteringen eringen

4.916,s0

0,00

Afschr. Cumulat Aanschaf
Boekjaar Afschr.2014 waarde

Afschr.
%

0.00

46110
0s1,t0
2oo/o 1.966,60 6.883,10 9.833,00
IU

46130

053í0
6.770,40

6.770,40

0,00

0,00

1.951,25

1.951,26

-0,01

2.837,27
530,92

2.837,27
530,92

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.691,27

0,00
0,00
0,00

13.659,32
299.70

13.659,32

299,70
780,29
í.015,20
969,30

780,29
1.015,20

969,30
15.451,28
8.4A2,32

15.451,28

8.482,32
2.411,54
7.806,40
2.885,75
721,73

2.411 ,54

7.806,40
2.885,75
5-413,00

Boekwaarde
31-12-2014

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
o,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

05310

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,00
541,30

1Oo/o

10%
1Oo/"

10To

10%
10%
10%
10%
10%
1Oo/"

0,00
0,00

1Oolo

0,00

0,00
0,00
0,00

10%
10%
10%

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

25%
25o/"
25o/,
25%
25%
25%
250À
25%
25%
25%

10o/"

6.770,40
1.951,26
2.837,27
530,92
13.659,32

299,70
780,29
t.015,20
969,30
1s.451,28
8.482,32
2.411,54
7,806,40
2.885,75
1.263,03

2.949,90
2"

6.770,40
1.951,25
2.837,27
530,92
í3.659,32
299,70
780,29
1.015,20
969,30
15.451,28
8.482,32
2.411,54
7.806,40
2.885,75
5.413,00

0,00
-0,01

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,o0
4.149,97

AV Aoparatuur

052í0

05200

{-a

n

jul,03
nov43
nov43

10.442,25

aug{5

68.447,32

2.677,50
5.o27,75

46í20

2_677,54
10.442,25

5.027,75
68.447,32

nov-OG

888,85

888,85

aug-09

18.531,87

18.531,E7

jun-1 0

5.552.00
7.188,00

4.858,00

3.U7,00

418,38
875,00

jun-13
jun-13
jun-13

7_O00,00

898,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
694,00
6.289,50
2.928,62

6.í25,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

05210
2.677,50

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
694,00
1,797,00

835.75
1.7s0,00

5.O77,75
(D

(.
(

10.442,25

5.027,75
68.447,32
888,8s
18.531,87

5.552,00
2.695,50
1.255.13
2.625,04
1'18.143.Í7

2.677,50
0,00
10.442,25
0,o0
5.027,75
0,00
68.447,32
0,00
E88,85
0,o0
18.531,87
0,00
5.552,OO 0,00
7.188,00 4.492,50
3.347,00 2.091.87
7.000.00 4.375.00

