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Geachte heer Van der Goot,

In 2016 heeft uw raad aan het college van burgemeester en wethouders advies uitgebracht 
over de ingediende aanvragen voor het Cultuurplan 2017-2020. Op basis van dit advies heeft 
het college het verdelingsvoorstel vastgesteld. Met dit besluit heeft het college de intentie 
uitgesproken de betreffende instellingen vier jaar financieel te ondersteunen. De 
gemeenteraad heeft het Cultuurplan 2017-2020 op 24 november 2016 vastgesteld.

Mede op advies van uw raad heeft het college besloten dat het wenselijk is het functioneren 
van een aantal instellingen, op de in de bijiage per instelling genoemde specifieke 
onderwerpen, tussentijds te evalueren. Het doel van deze tussentijdse evaluatie is een beeld 
te krijgen van de voortgang van enkele specifieke ontwikkelopgaven zoals geformuleerd in het 
Cultuurplanadvies. Ik verzoek u om bij uw beoordeling mee te laten wegen dat door 
instellingen ingezette koerswijzigingen, na een jaar cultuurplan, mogelijk nog niet volledig zijn 
uitgekristalliseerd.

Het college heeft het advies van de RRKC om tussentijds te evalueren destijds overgenomen 
voor de volgende instellingen: Baroeg, Digital Playground, De Nieuwe Lichting, Jazzpodium 
Rotterdam, Rotown Magic, Vivid. Daarnaast heeft het college daaraan toegevoegd: Cultuur 
Concreet, Hofplein Rotterdam en Theater Zuidplein. Op verzoek van de gemeenteraad vraag 
ik u ook het Wereldmuseum te evalueren op enkele in de bijiage genoemde specifieke 
onderdelen. Tot slot heeft het college op basis van een motie het advies om Xclusiv (voorheen 
Got Skills) op te nemen in het cultuurplan alsnog overgenomen. Uw raad adviseerde ook deze 
instelling tussentijds te evalueren.

Het college ontvangt uw advies graag uiterlijk 1 September 2018. Ik verzoek u de betreffende 
instellingen vooraf op de hoogte te stellen van uw concept-advies en hen in de gelegenheid te 
stellen hierop te reageren. De afdeling Cultuur zal het advies van de RRKC met de betreffende 
instellingen delen.
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Ik zie uw bevindingen met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke greet,

ig. A. Aboutaleb
Burgemeester & portefeuillehouder Cultuur

Bijiage: toelichting per instelling
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Biilaqe: toelichting per instellinq 

Baroeg
Het college heeft het advies van de RRKC om de subsidie te verhogen overgenomen. De 
subsidieverhoging aan Baroeg is toegekend ten behoeve van de in het plan beschreven 
verbouwing. De evaluatie is door de RRKC voorgesteld om de voortgang van de verbouwing 
en de kostenbeheersing te bewaken. Inmiddels is een investeringskrediet beschikbaar en 
kunnen de plannen binnen dit kader worden uitgewerkt. Gezien het feit dat de verbouwing zich 
op dit moment in de planningsfase bevindt is tussentijdse evaluatie nu prematuur en niet 
zinvol. Het college vraagt de RRKC daarom Baroeg op dit moment niet te evalueren.

Cultuur Concreet
Het college heeft besloten het advies van de RRKC om Cultuur Concreet voor twee jaar te 
subsidieren niet te volgen, maar heeft Cultuur Concreet voor vier jaar opgenomen in het 
Cultuurplan. Het college heeft daarbij besloten Cultuur Concreet te betrekken bij een 
inventariserend onderzoek naarwijkgerichtcultuuraanbod en na twee jaar te evalueren. Het 
inventariserend heeft plaatsgevonden in samenwerking met Cultuur Concreet, de resultaten 
worden gebruikt bij de totstandkoming van het beleidskader Kunst en Cultuur in de gebieden. 
Ik verzoek u in uw evaluatie aandacht te besteden aan de volgende thema’s uit uw advies: de 
voortgang van de samenwerking van de cultuurscouts in gewesten, de mate van innovatie in 
de toekomstplannen van Cultuur Concreet en de strategie om te komen tot verdere 
professionalisering van Cultuur Concreet.

De Nieuwe Lichting
Het college heeft het advies van de RRKC om de Nieuwe Lichting op te nemen in het 
Cultuurplan gevolgd, maar voor een lager bedrag dan geadviseerd. De redenen hiervoor 
waren tweeledig. Ten eerste de constatering dat de financieringsmix zwak is en dat er meer 
publieksinkomsten mogelijk zijn. Daarnaast adviseerde uw raad dat De Nieuwe Lichting zich 
nog meer zou toeleggen op de meest zichtbare festivals en de ontwikkeling van talent, omdat 
de organisatie op deze onderdelen de activiteiten van andere aanbieders en de Popunie het 
meeste aanvult. Ik verzoek u dan ook op deze onderdelen in te gaan in uw evaluatie.

Digital Playground
De aanleiding om Digital Playground tussentijds te evalueren waren de ambities van Digital 
Playground op een aantal onderdelen: de samenwerking met de SKVR, het opzetten van een 
Mediamakerspace en de (daarmee samenhangende) innovatieplannen. Digital Playground 
vroeg voor de periode 2017-2020 extra subsidie aan voor het opzetten van de 
Mediamakerspace en innovatie - er is echter besloten de subsidie aan Digital Playground op 
het niveau van de periode 2013-2016 te handhaven. Om die reden is de Mediamakerspace 
niet opgezet in de vorm die Digital Playground voor ogen had ten tijde van de aanvraag. 
Daarmee is ook de reden om verdergaand met de SKVR samen te werken niet meer aan de 
orde op de manier die in de aanvraag werd beschreven - er wordt wel incidenteel 
samengewerkt, maar van het overdragen van lopende workshops naar de SKVR, zodat er 
voor Digital Playground meer tijd overblijft voor het ontwikkelen van nieuw aanbod in de 
Mediamakerspace, is geen sprake. Wel wordt er op projectbasis en met incidentele middelen 
ruimte geschapen voor experiment en innovatie. Ik vraag u te beoordelen in hoeverre 
experiment en innovatie een plek hebben binnen de organisatie van Digital Playground en hoe
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het ontwikkelen van nieuw aanbod, zij het in beperktere mate dan voorgesteld in de 
cultuurplanaanvraag, gestalte krijgt.

Xclusiv (voorheen Got Skills)
Uw raad plaatste kanttekeningen bij de zakelijke en artistieke kwaliteit van de organisatie. Het 
college was voornemens Xclusiv om deze reden niet op te nemen in het Cultuurplan. De 
gemeenteraad nam een motie aan die het college in het kader van vernieuwing opdroeg 
Xclusiv alsnog op te nemen in het Cultuurplan. Ik verzoek u te evalueren in hoeverre de 
organisatie zich artistiek en zakelijk ontwikkelt.

Hofplein Rotterdam
Het college heeft het advies van de RRKC om de subsidie aan Hofplein Rotterdam te verlagen 
overgenomen, maar op basis van een second opinion met een lager bedrag dan uw raad 
adviseerde. Hofplein Rotterdam heeft zoals door uw raad geadviseerd vervolgens wijzigingen 
doorgevoerd in de bedrijfsvoering maar tegelijkertijd ook de geplande koerswijziging versneld 
ingevoerd. Naar aanleiding daarvan zijn er nieuwe prestatieafspraken gemaakt met het 
Hofplein Rotterdam. Ik verzoek u te evalueren of de organisatie toekomstbestendig is in relatie 
tot de koerswijziging.

Jazzpodium Rotterdam
Het college heeft het advies van de RRKC om het subsidie te verhogen t.b.v. extra activiteiten 
niet overgenomen. Het college heeft het advies om na twee jaar de financiele situatie te 
evalueren wel overgenomen. Transparantie van de geldstromen tussen de stichting en de BV 
moeten hierin centraal staan.

Rotown Magic
Rotown Magic is een samenwerkingsorganisatie die voor het eerst in het cultuurplan is 
opgenomen. De activiteiten die onder de vlag van de stichting plaatsvinden bestaan al langer. 
Uw raad twijfelde niet aan de kwaliteit, maar wel aan de hechtheid van de organisatie. Ik vraag 
u in uw evaluatie in te gaan op de vorming en het functioneren van de organisatie.

Theater Zuidplein
Uw raad begreep de noodzaak die Theater Zuidplein voelt dat eigen producties nodig zijn 
omdat geschikt aanbod ontbreekt. Daarbij heeft u de verwachting uitgesproken dat deze 
producties ook inkomsten kunnen opieveren. Ik verzoek u te evalueren hoe de ambitie van 
Theater Zuidplein om eigen producties te ontwikkelen gestalte krijgt en daarbij specifiek te 
kijken naar de eigen inkomsten in relatie tot de eigen producties. Ik verzoek u de plannen voor 
het nieuwe huis van Theater Zuidplein (zie meerjarenbeleidsplan 2017-2020, bijgesteld op 31 
januari 2017), waarin men meer wil gaan produceren, hierin mee te nemen.

Vivid
Het college heeft het advies van de RRKC overgenomen. Op basis van dit advies verzoek ik u 
te evalueren of de financiele verhouding tussen stichting VIVID en Galerie VIVID transparent 
is; of ereen vernieuwingsplan is, gericht op vergroting van het publieksbereik, en tot 
slot aandacht te besteden aan de financieringsmix. Het college heeft VIVID aangespoord meer 
eigen inkomsten te genereren.
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Wereldmuseum
Het college heeft het advies van uw raad aangaande het Wereldmuseum niet overgenomen. 
Het Wereldmuseum bevond zich ten tijde van het cultuurplanproces in een ingrijpende 
transitiefase. Met het vastleggen van de samenwerking tussen het Wereldmuseum (WMR) en 
het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMvW) op 1 mei 2017 sluit het Wereldmuseum 
een periode af die werd gekenmerkt door bestuurlijke en financiele problemen. De 
samenwerking is het begin van een uniek project dat moet leiden tot de terugkeer van het 
Wereldmuseum in de categorie van de toonaangevende Rotterdamse culturele instellingen.

Ambitie van de samenwerking is o.a. dat het Wereldmuseum een Rotterdams museum blijft. 
Het Rotterdamse belang wordt daarmee gediend: niet alleen blijft de collectie voor de stad 
behouden en eigendom van de gemeente, maar ook kan deze op een eigentijdse wijze 
worden getoond. Uitgangspunten zijn dat WMR een eigen Rotterdams gezicht en een eigen 
positie in de stad behoudt, alsook een sterke positie heeft in de lokale netwerken en 
stakeholdergroepen, waaronder de collega-instellingen in de stad. Tegelijkertijd kan het 
museum profiteren van de schaalvoordelen van de grote landelijke organisatie die het NMvW 
is. De paraplu van het NMvW maakt het bovendien mogelijk dat het WMR profiteert van 
kwaliteiten en 'resources’ van het NMvW zonder eigen profiel, naam en identiteit te verliezen. 
Hiermee komt de samenwerking in potentie tegemoet aan de door de gemeenteraad 
aangenomen motie “Behoud Rotterdamse signatuur”.

Het college en de gemeenteraad hebben besloten toezicht te houden op de samenwerking 
vanuit de gedachte dat de nieuwe constructie uniek is voor Rotterdam en dat de gemeente 
eigenaar is van de collectie. Ik verzoek u daarom de samenwerking tussen WMR en NMvW te 
evalueren aan de hand van een drietal ontwikkelopgaven. Hierbij dient nadrukkelijk rekening te 
worden gehouden met het feit dat de samenwerking pas een jaar geleden gestalte heeft 
gekregen en dat het Wereldmuseum in 2018 een ingrijpende verbouwing doormaakt.

De ontwikkelopgaven zijn gebaseerd op het gewijzigde Meerjarenbeleidsplan 2017 - 2020 dat 
naar aanleiding van de samenwerking is opgesteld, alsook het rapport van mevrouw Luiten 
“Onderzoek Wereldmuseum Rotterdam” en het rekenkameronderzoek “Werelden van 
verschil”. Ik verzoek u in uw evaluatie specifiek te beoordelen of de RRKC vertrouwen heeft in 
de planvorming rondom en implementatie van onderstaande ontwikkelopgaven.

1. WMR voert de museale functie uit conform de museale standaard. Besteed hierbij 
specifiek aandacht aan de aanwezigheid van een toereikende en voldoende 
gekwalificeerde museale staf, het uitvoeren van onderzoek naar de collectie en een 
actief educatiebeleid, alsook het hanteren van landelijke richtlijnen bij de omgang met 
de collectie.

2. In de samenwerking tussen WMR en NMvW behoudt WMR een duidelijk Rotterdams 
profiel. Denk hierbij aan het behoud en/ofde ontwikkeling van een eigen Rotterdamse 
identiteit, een eigen positie in de stad en een sterke rol in de lokale netwerken en 
stakeholdergroepen.

3. In de samenwerking tussen WMR en NMvW de bedrijfsvoering en het financieel beleid 
zodanig vormgeven dat de continui'teit van WMR, met inbegrip van de uitvoering van 
de museale functie en het collectiebeheer, geborgd is.


