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Effectmeting Driemaal is Scheepsrecht  

 

 

 1 Korte omschrijving van het advies 

 

Uitgebracht in mei 2006 

Dit advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is een eerste 

kwalitatieve evaluatie van het functioneren van locale cultuur centra (lcc’s), een  

beoordeling van de centra op de uitgangspunten die vijf jaar geleden zijn gekozen. 

Het bevat voorstellen voor versterking op onderdelen en er wordt een verbreding 

van het concept van de lcc’s bepleit. 

Het advies is in de eerste plaats gericht aan de deelgemeentebesturen, omdat deze 

de eerst verantwoordelijke bestuurslaag zijn als het om de lcc’s gaat. In de tweede 

plaats is het advies van belang voor het gemeentelijk beleid dat voor de lcc’s in 

handen ligt van de dienst Sport en Recreatie en de dienst Kunst en Cultuur. 

Hieronder volgen de aanbevelingen van het advies. 

 

Naast investeren in gebouwen en stedelijke programmering is het voor het 

welslagen van lcc’s van belang te investeren in mensen. De Rotterdamse Raad voor 

Kunst en Cultuur pleit om die reden voor een versterking van de positie van de 

programmeurs. De Raad introduceert deze term voor degenen die verantwoordelijk 

zijn voor de programmering en de communicatie van lcc’s. Met een goede 

programmering ontstaan lcc’s die wortels hebben in de cultuur van de buurt.  

Om de programmerings- en communicatiefunctie te versterken kan de gemeente 

een begeleidingstraject instellen. Kennisoverdracht van communicatietechnieken in 

een begeleidingstraject zijn belangrijk, maar de signatuur (identiteit) van een lcc 

is bepalend voor de wijze waarop het communicatie- en marketingbeleid wordt 

gevoerd. Hoe duidelijker de signatuur des te sterker de consistentie van de 

programma’s. 

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft begrip voor het huidige beleid 

van de gemeente om wijkaccommodaties aan te merken als lcc’s, maar in de 

toekomst zouden ook andere plekken in de wijk een kans moeten krijgen om zich 

tot lcc te ontwikkelen.  

Om het functioneren van de lcc’s verder te versterken is het in eerste instantie van 

belang dat de regie ligt bij het portefeuilleoverleg van deelgemeentelijke 

portefeuillehouders cultuur en de wethouder Kunstzaken.  

Het is nuttig om regelmatig workshops en expertmeetings te organiseren. Deze 

genereren samenwerkingsverbanden met de partners in het veld en bieden 

deelgemeenten een stimulans om het eigen cultuurbeleid te ontwikkelen.  

De communicatie en marketing van lcc’s kan worden verbeterd door 

kennisoverdracht, de bevordering van de eigen identiteit en naamsbekendheid en 

inventarisatie van de vraag. 

 

 2 Gang door het gemeentelijk apparaat 

 

In zijn themaplanning kondigt de raadscommissie Jeugd, Onderwijs en Cultuur al 

vanaf november 2006 aan het advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en 

Cultuur te gaan bespreken. In juli 2007 is dit nog niet gebeurd. 

Op 9 november 2006 is in het kader van de bespreking van de begroting 2007 door 

GroenLinks de Motie Kwaliteitsslag LCC’s ingediend. Voor het goed functioneren 

van lcc’s is het volgens GroenLinks noodzakelijk dat er een kwaliteitsslag wordt 

gemaakt. Dit kan worden bereikt door een betere programmering gebruikmakend 

van het stedelijk aanbod, het bieden van een podium voor amateurkunst uit de 

wijken, goed samen te werken met zelforganisaties en culturele verenigingen, en 
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meer werk te maken van promotie. In de motie wordt verwezen naar de concrete 

aanbevelingen van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur voor de 

professionalisering van lcc’s. De motie genereerde niet voldoende draagvlak en 

werd uiteindelijk ingetrokken. 

 

In het Cultuurverslag 2005/2006 (april 2007) schrijft het College, dat voor de 

uitvoering van het Actieprogramma Cultuurbereik de lokale cultuurcentra 

essentieel zijn. In 2005 en 2006 werden zeven lokale cultuurcentra (lcc’s) geopend. 

Nu beschikt Rotterdam over tien lcc’s, voor het merendeel voormalige 

wijkgebouwen die de beschikking hebben gekregen over theaterfaciliteiten, een 

tribune, een foyer en wat verder nodig is om als cultuurcentrum te kunnen 

functioneren. Dit aantal zal in de komende vier jaren worden uitgebreid tot ten 

minste één lcc per deelgemeente; sommige (grote) deelgemeenten hebben een zo 

divers en groot verzorgingsgebied dat dit een tweede lcc rechtvaardigt. 

Het College refereert in het Cultuurverslag 2005/2006 aan het advies van de 

Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. Volgens de Raad is gebleken dat de lcc’s 

weliswaar voorzien in een behoefte, maar dat de exploitatie ervan nog verbeterd 

en versterkt kan worden. Enerzijds signaleert de Raad knelpunten in de aard van 

de activiteiten (een aantal lcc’s vervult nog steeds de functie van wijkgebouw), 

anderzijds sluit de bemensing van de lcc’s hier en daar niet aan bij de ontwikkeling 

die de lcc’s doormaken (sommige locatiemanagers hebben weinig affiniteit met of 

kennis van het product ‘kunst en cultuur’). Ten derde is aandacht nodig voor de 

publiciteit van de lcc’s (een website moet worden ontwikkeld) en kan het 

programmeringsbudget (dat nu door dienst Kunst en Cultuur en deelgemeenten 

gezamenlijk wordt gefinancierd) versterking gebruiken. 

Als collegeprioriteit is vastgelegd dat in 2009 het bezoek aan culturele en 

kunstzinnige activiteiten in de lokale cultuurcentra (lcc’s) met 10% ten opzichte 

van 2006 (nulmeting nog uit te voeren) moet zijn gestegen. Bij de beoordeling van 

de resultaten hanteert het College als uitgangspunt dat met culturele en 

kunstzinnige activiteiten de programmering van de lcc’s wordt bedoeld. Om de 

doelstelling te realiseren zijn in de begroting middelen gereserveerd. Die middelen 

zullen worden ingezet voor uitbreiding van het aantal lcc’s, versterking van  het 

aanbod, professionalisering van het personeel en realisering van een website.  

Aangezien het college een duidelijk onderscheid tussen lcc’s, lokale 

activiteitencentra en multifunctionele accommodaties voor het realiseren van de 

doelstelling op het terrein van cultuurparticipatie ook in de komende jaren 

nadrukkelijk gewenst acht, zullen de verantwoordelijkheden op het terrein van 

beheer, exploitatie en programmering van de lcc’s nader worden bezien.  

 

 3 Waarneembare effecten 

 

Op 8 juni 2006 werd in lcc Piet Heyn in Delfshaven een workshop over cultuur op 

wijkniveau gehouden. Deze werd ingeleid door de wethouder Participatie en 

Cultuur. De wethouder noemt een paar aanbevelingen uit het advies Driemaal is 

Scheepsrecht die hij van belang acht voor uitwerking in de toekomst. 

 

Op 20 september 2006 vindt op verzoek van de wethouder een brainstorm over 

lcc’s plaats in TENT.. Uitgenodigd zijn portefeuillehouders cultuur van 

deelgemeenten, lcc managers en medewerkers van Sport en Recreatie. Het advies 

van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur diende hier als onderlegger.  

 

Sport en Recreatie speelt een belangrijke rol in de uitvoering van het lcc beleid. 

Op dienstenniveau geldt de afspraak dat de dienst Kunst en Cultuur het beleid 

ontwikkelt en dat Sport en Recreatie garant staat voor de uitvoering van 
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onderdelen van het beleid. Van de dertig wijkaccommodaties die Sport en 

Recreatie beheert, wordt (is) de helft omgevormd tot lcc’s. Een herschikking onder 

de voormalige locatiemanagers van de wijkaccommodaties in het afgelopen jaar 

heeft als positief resultaat opgeleverd dat de lcc’s nu worden aangestuurd door 

bedrijfsleiders die affiniteit hebben met kunst en cultuur. Dat komt ten goede van 

de kwaliteit van de programmering.  

In de programmering van lcc’s stelt Sport en Recreatie zich op als adviseur over 

programma’s en uitvoerder. Elk lcc kent nu twee bedrijfsleiders, een voor de 

bedrijfsleiding en een voor algemene zaken als programmering, publiciteit en 

communicatie. Een belangrijk onderdeel in de programmering is Cultuurbuur.  

Cultuurbuur is het aanbod van stedelijke culturele instellingen in lcc’s, dat een 

bepaald kwaliteitsniveau garandeert. Het is een onderdeel van het Actieprogramma 

Cultuurbereik, dat wordt uitgevoerd door Sport en Recreatie op basis van heldere 

afspraken met de deelgemeenten. Een van de deelnemende kunstinstellingen, RO 

Theater, is projectverantwoordelijke.  

In de gebieden waar cultuurscouts werken, kunnen lcc’s veel profijt hebben van 

hun netwerk, kennis en ervaring. Om naast Cultuurbuur de lokale cultuur meer 

zichtbaar te maken, zijn er in elke deelgemeente kernteams opgezet, waarin 

vertegenwoordigers zitten van SenR, Kunst Onder Andere en een cultuurscout. Deze 

teams onderzoeken de vraag in de wijken en doen voorstellen voor lokaal aanbod.  

Sport en Recreatie en de dienst Kunst en Cultuur ontwikkelen momenteel in een 

werkgroep van bedrijfsleiders een voorstel voor een ontwikkelingstraject waarin 

onderwerpen als programmering, publiciteit en communicatie aan bod komen. Dit 

was een van de aanbevelingen van de Rotterdamse Raad Kunst en Cultuur in 

Driemaal is Scheepsrecht. 

Hiertoe wordt ook contact opgenomen met TIN (Theater Instituut), dat in het 

verleden een kortlopend cursustraject organiseerde voor programmeurs van kleine 

theaters.  

De gemeente heeft enkele jaren geleden geïnvesteerd in faciliteiten en techniek 

van lcc’s, maar extra geld voor de programmering bleef tot nu toe achterwege. 

Voorts blijkt het structureel overleg met de wethouder Participatie en Cultuur 

gering en de behandelend ambtenaren van de betreffende gemeentelijke diensten 

blijken voor de deelgemeenten moeilijk bereikbaar te zijn. 

 

Ook bij andere plekken dan Sport en Recreatie locaties blijkt de lcc formule aan te 

slaan, zoals de brede scholen. Nu het achterstandcriterium gemeentebreed is 

verlaten, ontstaan steeds meer brede scholen in Rotterdam. De dienst Kunst en 

Cultuur, Jeugd Onderwijs en Samenleving en de Stichting Kunstzinnige Vorming 

Rotterdam trekken hier gezamenlijk op. Scholen geven met sport, cultuur en 

bijvoorbeeld ouderactiviteiten invulling aan de ‘brede school’ en krijgen daarvoor 

financiële ondersteuning van de gemeente. 

 

Lcc Lombardijen start binnenkort op eigen initiatief een pilot met het om niet 

aanbieden van ruimte voor culturele activiteiten. Men wil daar de jongerencultuur 

meer kansen bieden. Om ervoor te zorgen dat de exploitatie geen gevaar loopt, 

wordt geld aangevraagd bij het budget Jeugdbeleid (Jeugd Onderwijs en 

Samenleving). 

Een andere experiment is ontstaan in lcc De Larenkamp. Hier wil men de lokale 

kunstuitingen een stimulans geven, waarbij aanvragers op een eenvoudige 

laagdrempelige manier een beroep kunnen doen op het programmeringbudget van 

de deelgemeente. Een commissie bestaande uit de cultuurscout, bedrijfsleider en 

een ambtenaar van de deelgemeente, adviseert. Daartoe zal het 

programmeringbudget wel moeten worden verruimd, want voor niets gaat de zon 

op.   
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Naast de eigen programmering van lcc’s worden op stedelijk niveau activiteiten 

georganiseerd die goed zouden kunnen aansluiten bij de programma’s in locale 

cultuurcentra. Voor bijvoorbeeld Music Matters en Kosmopolis Rotterdam worden 

lcc’s onmisbare schakels.      

Een andere ontwikkeling is de samenwerking van Sport en Recreatie en Theater 

Zuidplein in de organisatie van talentenjachten in de lcc’s. Hier vinden de 

voorronden plaats en in Theater Zuidplein de finale. 

Ook de Bibliotheek wil met zijn vele afdelingen in de stad een bijdrage leveren aan 

de lokale cultuur. Zo zijn er belevenisbibliotheken waar mensen bijvoorbeeld 

kunnen mediteren. Onlangs hebben Sport en Recreatie en de Bibliotheek een 

intentieverklaring getekend om samen te werken in  activiteiten, qua budget en 

ruimte. 

 

Maar er is nog veel meer. Zo wordt onderzocht wat de sponsormogelijkheden van 

lcc’s zijn en of of er voor projecten cofinanciering met brede scholen mogelijk is, 

etc.. Als het gaat om de stimulering en het aan bod laten komen van amateurkunst 

in de wijk, liggen er veel parallellen met het lokale sportstimuleringsbeleid van 

Sport en Recreatie. Immers amateurkunst is te vergelijken met breedtesport. Je 

doet iets voor je plezier en je wil jezelf daarin overtreffen.  

 

De publiciteit van lcc’s is iets verbeterd. Zo heeft Rotterdam Festivals op de 

Uitburo pagina (www.rotterdamsuitburo.nl) een link gemaakt naar lcc’s. De 

bezoeker moet wel eerst zoeken onder uit-services en daarna in Uit in de wijk. 

Hierin staan de lcc’s vermeld, maar de programma’s zijn allesbehalve volledig. Van 

1/3 ontbreken zelfs de gegevens. De zichtbaarheid, de toegankelijkheid en de 

content van de site behoeft dus zeker verbetering. 

 

In het kader van de evaluatie van het Rotterdamse Actieprogramma Cultuurbereik 

onderzoekt Bureau Letty Ranshuijzen op dit moment de deelprojecten 

Cultuurscouts, Cultuurbuur en Musea in de wijken. 

 

 4 Beoordeling 

 

Het gemeentelijk beleid over lcc’s, het advies Driemaal is Scheepsrecht van de 

Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, de uitvoering van het beleid door Sport 

en Recreatie (Cultuurbuur en lokale initiatieven), de dienst Kunst en Cultuur 

(ontwikkeling van beleid, investeringen en subsidies), eigen initiatieven van 

deelgemeenten in lcc’s, partners als de Stichting NRC (cultuurscouts), Kunst Onder 

Andere, stedelijke culturele instellingen etc. etc. hebben een groot enthousiasme 

gegenereerd om de lcc’s tot een succes te maken. Belangrijke bottlenecks in het 

proces zijn echter geld en overleg.  

Het professionele aanbod is in de afgelopen jaren qua diversiteit gegroeid in 

kwaliteit. De plaatselijke amateurkunst (koren, orkesten, toneel- en dansgroepen 

e.d.) heeft behoudens twee lcc’s in Zevenkamp en Charlois, nog geen duidelijk 

profiel in de programmering gekregen. Maar naast de lokale amateurkunst geven 

ook nieuwe inzichten in community arts en talentontwikkeling aanleiding tot het 

nadenken over een bredere programmering van lcc’s. De Rotterdamse Raad voor 

Kunst en Cultuur is dan ook benieuwd naar de eerste bevindingen van de kernteams 

die in elke deelgemeente worden opgezet. 

 

 

 

 

http://www.rotterdamsuitburo.nl/
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 5 Vervolgstappen  

 

Uit de gesprekken met diverse partners in het veld blijkt, dat er een grote 

behoefte is aan een tweede bijeenkomst van belanghebbenden, in vervolg op de 

brainstorm op 20 september 2006 in TENT.. Men wil graag over elkaars werk 

geïnformeerd worden, leren van elkaars pilots. Daarnaast geeft zo’n bijeenkomst 

veel feedback aan de bestuurders en hun ambtenaren, zodat het beleid niet stokt.  

De dienst Kunst en Cultuur schrijft momenteel een beleidsnotitie over lcc’s. De 

wethouder Participatie en Cultuur wil de regie houden in het lcc beleid. Nieuwe 

plannen en ideeën krijgen hierin hun beslag. Hierna zal de dienst Kunst en Cultuur 

een tweede expertmeeting organiseren. Dat zal vermoedelijk na de zomer zijn.  

 

 Aanvulling juni 2008 

 

 Gang door het gemeentelijk apparaat  

 

November 2007 werd de Motie Oosterhoff aangenomen. Hierin werd geconstateerd 

dat het College vaart maakt met de programmering en personele bezetting van 

lcc’s, maar dat de fysieke ontwikkeling van lcc’s achterblijft. De ChistenUnie vindt 

dat een goede fysieke uitstraling van de lcc’s ook van belang is voor het succes van 

lcc’s en het publieksbereik, en dat een lcc meer uitstraling moet hebben dan een 

wijkgebouw met een podium. Daarom verzoekt de ChristenUnie het college in de 

motie om prioriteit te maken van de fysieke inrichting van de lcc’s en binnen 4 

maanden een voorstel hiervoor aan de raad voor te leggen en bij de kaderbrief 

2008 hiervoor de benodigde middelen vrij te maken. De dienst Kunst en Cultuur 

heeft extra middelen vrijgemaakt en wel € 50.000 per locatie. Verder zijn heldere 

afspraken gemaakt met de bedrijfsleiders van de lcc’s. 

Na de zomer 2008 zal het College een notitie over locale cultuurcentra uitbrengen. 

Deze was aanvankelijk een jaar eerder gepland. Er is niets van het advies Driemaal 

is scheepsrecht dat niet terugkomt in deze notitie, aldus de behandelend 

ambtenaar van de dienst Kunst en Cultuur. Als voorbereiding brachten 

medewerkers van de dienst Kunst en Cultuur in juli 2007 een werkbezoek aan 

Londen, later werden cultuurhuizen in Denemarken bezocht en begin 2008 bezocht 

de dienst centra in Brussel. 

Tot heden is de programmering van lcc’s (nog) ondergebracht bij Sport en 

Recreatie. De dienst Kunst en Cultuur heeft regelmatig overleg met Sport en 

recreatie over lcc’s, met name over de programmering en marketing. Er is nu extra 

geld gereserveerd voor programmering. De deelgemeente betaalt minimaal  

€ 10.000, de dienst Kunst en Cultuur € 20.000.  

 

 Waarneembare effecten 

 

De kernteams die in de deelgemeenten zijn ingesteld blijken volgens de dienst 

Kunst en Cultuur niet of nauwelijks actief te zijn. Dat is jammer, want hun input 

zouden de profielen van de lcc’s aanzienlijk hebben versterkt.  

Projectverantwoordelijke voor Cultuurbuur is op het moment RO Theater in de 

persoon van Gerda Roest. De programmering van Cultuurbuur komt tot stand in 

nauw overleg met de projectverantwoordelijke. De begeleidingscommissie van het 

Actieprogramma Cultuurbereik moet het programma goedkeuren.   

De dienst Kunst en Cultuur heeft de aanvraag voor de pilot van lcc Lombardijen om 

jongeren meer kansen te bieden gesteund, maar dat heeft nog niet geleid tot een 

aanvraag door Sport en Recreatie van de middelen. 

Verder blijkt de verdeling van taken tussen de dienst Kunst en Cultuur en Sport en 

Recreatie niet helemaal helder te zijn. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur 
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is van mening dat het beter zou zijn als het lcc beleid bij één gemeentelijke dienst 

gestationeerd is. Dat zou de dienst Kunst en Cultuur zijn aangezien het hier immers 

een cultuurinhoudelijk onderwerp betreft.    

 

Aanvullingen april 2010  

 

Met het bezoek aan locale cultuurcentra gaat het goed. In 2009 werden 55.000 

bezoekers geteld in tien lcc’s. Uit onderzoek is gebleken dat 2% van deze 

bezoekers ook andere culturele instellingen in de stad bezoekt, waaruit de  

conclusie kan worden getrokken dat het merendeel nieuw publiek is.  

Het groeipercentage van 10% meer bezoekers dat de gemeente zich had gesteld 

voor de afgelopen twee jaar is uitgekomen op liefst 70% ! De publieke 

belangstelling wisselt per locatie. 

 

Uit het programma Sociaal kon de dienst Kunst en Cultuur de afgelopen periode 

jaarlijks 20.000 euro voteren voor de programmering van lcc’s. Daarnaast legden 

de deelgemeenten 10.000 euro bij. De dienst Kunst en Cultuur heeft 8 à 9 ton 

geïnvesteerd in de inrichting en techniek van lcc’s. 

Verder heeft de dienst Kunst en Cultuur voor programmeurs van lcc’s een 

begeleidingsprogramma georganiseerd over marketing en publiciteit. Hier is veel 

tijd en energie in gestoken. Ondanks deze inspanningen blijkt het effect gering, 

hetgeen deels te verklaren is door het feit dat de lcc’s nauwelijks beschikken over 

financiële middelen om publiciteit te voeren.  

 

Naast de stedelijke cultuurprogrammering van lcc’s, die centraal wordt ingekocht, 

is er een lokale programmering. Daarbij gaat het om allerlei vormen van 

vrijetijdskunst en aanbod van kleine  gezelschappen die niet in het cultuurplan 

zitten.  

‘Cultuurbuur’ is het structureel samenwerkingsverband van stedelijke culturele 

instellingen die bijdragen aan de stedelijke cultuurprogrammering van lcc’s. ro 

theater pakt de regie van Cultuurbuur weer op. 

De activiteiten van ‘Musea in de wijken’ blijken, behalve de bijdrage van Historisch 

Museum Rotterdam, zeer beperkt te zijn. 

Music Matters wordt niet gerekend tot de stedelijke programmering. Music Matters 

voert zelfstandig in de wijken proefprojecten uit en heeft zich hierdoor aanzienlijk 

verstevigd. 

 

Maar wat is de stand van zaken bij de locale culturele voorzieningen in de 

deelgemeenten?   

In juli 2010 wordt door de deelgemeente Kralingen Crooswijk het lcc ‘de Tamboer’ 

vanwege stadsvernieuwingsplannen aldaar gesloten. Sport en Recreatie (S en R) 

denkt na over verbouwing van een van de sportzalen van het complex Schuttersveld 

tot theaterzaal, maar daarmee is het nog niet een volwaardig lcc. 

In de deelgemeente Noord is Lcc ‘t Kapelletje’ afgestoten en overgedragen aan de 

Rotterdamse Vereniging voor Amateurtheater. Het Klooster in Noord krijgt een lcc 

achtige functie. Na de zomer 2010 wordt hier verbouwd om er een theaterzaal te 

realiseren. Verder is in Noord voor de Palace accommodatie het initiatief genomen 

voor een Marokkaans Cultuurhuis. De wethouder Cultuur heeft getracht het 

initiatief te verbreden voor meerdere culturen. De overname van de Imeldakerk 

door Vestia om er een muzieklocatie van de maken is gestagneerd. Wel steunt 

Vestia met de deelgemeente een filmhuisfunctie in Station Bergweg. 

Op het Noordereiland wil men het bestaande buurthuis verbreden tot een lcc. 

Trekker is Corporatie Woonstad.  
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In Pernis is een nieuwe locatie voor een lcc in voorbereiding, maar de plannen zijn 

nog weinig concreet. 

Over het lcc in Delfshaven aan de Voorhaven (waarin ook DISC is gehuisvest) heeft 

de deelgemeente besloten dat lcc- activiteiten gespreid worden op andere plekken 

in het gebied. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat de locale cultuur in deze 

deelgemeente aan kracht gaat inboeten. De Fabriek is nog steeds volop in 

ontwikkeling. Er zijn ook plannen voor een lcc, naast de plannen van het 

HipHopHuis en ruimte voor creatieve ondernemers.  

In Hoogvliet komt het lcc in een mfa (nieuwe multifunctionele accommodatie) in 

het stadshart. Hier spelen nog enkele problemen over de invulling van het gebouw.  

De mfa ‘Cultuurwerkplaats’ in IJsselmonde is qua exploitat ie nog niet rond. Goed 

nieuws is dat het Rotterdams Wijktheater hier zijn domicilie krijgt. Het lcc in 

Lombardijen wordt gesloten. 

De stand van zaken in 2010 is dus dat drie van de tien lcc’s verdwijnen.  

 

De nieuwe multifunctionele accommodaties (mfa’s) in Hoogvliet en IJsselmonde 

worden door het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam beheerd. Veelal zijn het clusters 

van bestaande instellingen. De dienst Kunst en Cultuur wil graag bij deze 

ontwikkeling aanhaken. Voor de komende collegeperiode is de planning van nieuwe 

mfa’s gehalveerd vanwege bezuinigingen. 

Er zijn nu 5 lcc’s die door S en R worden beheerd. S en R richt zich de laatste jaren 

meer op de locale activiteitencentra (lac). In de welzijnachtige activiteiten willen 

de deelgemeenten de komende tijd echter minder gaan investeren. Enerzijds komt 

dit door de komende bezuiniging, maar anderzijds blijken de deelgemeenten niet 

allemaal even tevreden te zijn over de inzet van S en R. 

 

De cultuurscouts zorgen helaas voor weinig aanvoer van nieuw talent uit de wijken 

naar de lcc’s. Wel is het zo dat cultuurscouts vaak de d ienst Kunst en Cultuur 

adviseren over kleine initiatieven uit de wijken die een subsidie aangevragen. 

Het portefeuille-overleg van de lokale bestuurders die cultuur in hun portefeuille 

hebben, functioneert niet goed. 

 

Voor de lcc’s is enkele jaren geleden een centrale website in het leven geroepen 

via Rotterdam Festivals, maar die is moeilijk te vinden en wordt slecht 

bijgehouden. Sommige lcc’s hebben een eigen website gemaakt. 

Brede scholen hebben geen contact met lcc’s. Programmeurs hebben door hun 

drukke werkzaamheden nauwelijks tijd om te netwerken.  

 

Al met al verkeert het lcc beleid in een impasse. Het wordt tijd dat door de 

deelgemeenten in samenspraak met de gemeente heldere keuzes worden gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


