
Rotterdam, 19 februari 2019. 19bb11881

Aan:
de gemeenteraad

Onderwerp:
Vaststelling van de nota ‘Rotterdamse Cultuurvisie: Cultuur ondersteunt de 
veranderingen in de stad’.

Gevraagd besluit:
Samenvattend stellen wij u voor:
- de nota ‘Rotterdamse Cultuurvisie: Cultuur ondersteunt de veranderingen in de 

stad’ vast te stellen;
- het college opdracht te geven in het cultuurbeleid 2021-2024 inclusiviteit, innovatie 

en interconnectiviteit centraal te stellen;
- het college opdracht te geven bij de uitvoering van het cultuurbeleid de ijkpunten in 

acht te nemen die in de Cultuurvisie geformuleerd zijn.

Waarom dit voorstel? Waarom nu voorgelegd?
Rotterdam is volop in beweging. Ontwikkelingen als individualisering, toenemende 
diversiteit, digitalisering, verduurzaming, circulaire economie en stedelijke verdichting 
beïnvloeden de stad diepgaand. Deze ontwikkelingen beïnvloeden ook de culturele 
sector. Om aansluiting te houden bij de ontwikkelingen in stad en een positieve 
bijdrage te leveren aan de transities die zich in de stad voltrekken, hebben wij behoefte 
aan een langetermijnvisie op cultuur. Het doel van deze visie is voor het cultuurbeleid 
een koers uit te zetten die recht doet aan de intrinsieke waarde van cultuur en 
tegelijkertijd de maatschappelijke betekenis van cultuur voor Rotterdam en haar 
bewoners ten volle benut. Hiermee zorgen wij ervoor dat Rotterdam een sterk en 
dynamisch cultureel klimaat behoudt, dat past bij het internationale, innovatieve en 
diverse karakter van de stad. De uitwerking hiervan is het bijgesloten document: 
“Rotterdamse Cultuurvisie: Cultuur ondersteunt de veranderingen in de stad”.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/eerder aangenomen 
moties en gedane toezeggingen:
Tijdens de bespreking van het onderdeel Cultuur in de gemeentebegroting 2019 in de 
commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport (ZOCS) op 31 oktober 2018 heeft 
wethouder Onderwijs, Cultuur en Toerisme aan de leden van de commissie ZOCS 
toegezegd begin 2019 een langetermijnvisie op cultuur te zullen presenteren.

Toelichting:
In 2017 heeft de International Advisory Board (de lABx) een advies uitgebracht over 
Rotterdam als nationale en internationale culturele hotspot. De lABx bevestigt de 
pionierspositie van de Rotterdamse culturele sector. Volgens de lABx heeft Rotterdam 
haar DNA sterk gedefinieerd: water, architectuur, diversiteit, informele cultuur en de
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‘echte Rotterdammer’. Cultuur is daarnaast een onlosmakelijk deel van de moderne 
samenleving. Volgens de lABx moet cultuur daarom niet gezien worden als iets wat op 
zichzelf staat. Cultuur is het fundament onder en de schakel tussen de strategische 
pijlers van het gemeentelijk beleid. In de strategische visie is dit advies ter harte 
genomen en wordt ingezet op de samenwerking van cultuur met andere domeinen. Zo 
draagt de sector in de samenwerking met andere domeinen bij aan de oplossing van 
problemen zoals laaggeletterdheid, armoede of eenzaamheid. Hiermee krijgt cultuur 
een brede maatschappelijke betekenis voor de stad.

Deze bevindingen hebben wij voor de totstandkoming van de langetermijnvisie op 
Cultuur voorgelegd aan diverse partijen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie 
en binnen en buiten de culturele sector. Doel daarvan was de impact te onderzoeken 
van ontwikkelingen in andere domeinen op de cultuursector, alsook de mogelijkheid 
om vanuit cultuur aan deze domeinen bij te dragen. Hierbij is specifiek gekeken naar 
de domeinen economie, stadsontwikkeling, onderwijs, zorg/welzijn en sport. Het traject 
heeft geleid tot een overzicht van de trends en ontwikkelingen die zich de komende 
járen voltrekken in de stad, de impact hiervan op de cultuursector en de rol die cultuur 
binnen deze ontwikkelingen speelt. Deze inventarisatie ligt aan de basis van het 
bijgesloten document: “Rotterdamse Cultuurvisie: Cultuur omarmt de veranderingen in 
de stad”.

De visies op cultuur die de cultuursector zelf (“Cultuur draagt de stad in transitie”) en 
de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (“Durf te kiezen”) in 2018 hebben 
opgesteld, hebben wij in de strategische visie verwerkt, evenals het hiervoor 
genoemde lABx-advies (“Rotterdam, Stay close to what you are!”). Dit heeft geleid tot 
een brede visie op cultuur die naar onze mening recht doet aan de intrinsieke waarde 
van cultuur en tegelijkertijd de maatschappelijke betekenis van cultuur voor Rotterdam 
en haar bewoners ten volle benut.

Met deze nieuwe koers draagt cultuur nog meer dan nu bij aan een stad waarin 
iedereen zich thuis voelt en kansen krijgt, er volop ruimte is voor vernieuwing en het 
creatieve kapitaal wordt gemobiliseerd voor de uitdagingen van deze tijd. Cultuur voor 
alle Rotterdammers en de maatschappelijke rol van cultuur komen meer op de 
voorgrond te staan. We koesteren nog steeds al het goede dat de sector artistiek te 
bieden heeft en zoeken tegelijkertijd naar nieuwe toepassingen en maatschappelijke 
meerwaarde.

In het licht van de hierboven genoemde ontwikkelingen hebben wij in de visie drie 
strategische pijlers benoemd die in onze ogen essentieel zijn om in Rotterdam een 
sterk en dynamisch cultureel klimaat te behouden en versterken, dat past bij de 
internationale, vernieuwende en diverse stad die Rotterdam is. Het betreft de pijlers 
Inclusiviteit, Interconnectiviteit en Innovatie:

» Inclusiviteit: in een superdiverse stad moet iedereen de mogelijkheid hebben mee 
te doen, zich in het aanbod te herkennen en van cultuur te genieten. Afkomst, 
opleidingsniveau of leeftijd zijn in Rotterdam geen belemmeringen om aan het
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culturele leven deel te nemen. Cultuur helpt bovendien om elkaar te ontmoeten, te 
leren kennen en te accepteren, ondanks de verschillen.

* Innovatie: vanuit het creatieve kapitaal dat de culturele sector rijk is en de 
dynamiek van nieuwe makers draagt cultuur bij aan de economische en 
maatschappelijke transities in de stad.

* Interconnectiviteit: de cultuursector draagt zelf en samen met andere domeinen 
breed bij aan de uitdagingen waar Rotterdam voor staat Een streven naar 
onderlinge verbondenheid en samenwerking is een essentiële basishouding voor 
een sterke, dynamische en innovatieve stad. Door van elkaar te leren, elkaar te 
■nspireren, te ondersteunen én eikaars netwerk en faciliteiten te delen, groeit de 
sector en de stad in veerkracht.

De strategische visie is de overkoepelende visie die het cultuurbeleid voor de lange 
termijn beschrijft en hier ijkpunten voor geeft. De strategische visie is de basis voor de 
uitgangspuntennota (UPN) voor het cultuurbeleid in de periode 2021-2024, de 
middellange termijn. De thema’s van de strategische visie zijn de ruggengraat van de 
nota, de ijkpunten krijgen in de nota een concrete uitwerking. Onderdeel van de UPN is 
een heroriëntatie op het stelsel van eenmalige en meerjarige subsidies.
Wij hopen u de UPN voor de periode 2021-2024 voor de zomer van 2019 ter 
bespreking en vaststelling aan te bieden. Na vaststelling van de uitgangspuntennota 
zullen wij deze hanteren bij de opstelling van onze individuele 
subsidiekaders, -regelingen en specifieke beleidsvisies voor de korte tot middellange 
termijn.

Financiële en juridische consequenties/aspecten:
De langetermijnvisie op cultuur heeft geen invloed op het budget voor cultuur en heeft 
evenmin juridische consequenties.

Het bij dit raadsvoorstel behorende ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling

■e secretaris

V.J.M

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De burgem

utaleb

Bijlage(n):
Rotterdamse Cultuurvisie: Cultuur ondersteunt de veranderingen in de stad.
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Ontwerpbesluit

De Raad van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 februari 2019; 

gelet op de Gemeentewet;

besluit:

1. Het college op te dragen in het cultuurbeleid de volgende thema’s, zoals beschreven in de 
hiervoor genoemde nota, centraal te stellen:

* Inclusiviteit
* Innovatie
« Interconnectiviteit

2. Het college op te dragen bij de uitvoering van het cultuurbeleid de volgende ijkpunten in 
acht te nemen:

» Cultuur in Rotterdam weerspiegelt de diversiteit en dynamiek van de stad en draagt 
bij aan verbinding en verbroedering.

* Cultuur in Rotterdam is voor iedereen toegankelijk, zodat alle Rotterdammers kunst 
en cultuur kunnen ervaren, beoefenen en beleven.

* Rotterdammers krijgen in de lokale culturele infrastructuur de kans om te participeren 
en vaardigheden en talenten te ontwikkelen.

* De culturele infrastructuur in Rotterdam-Zuid wordt duurzaam versterkt.

* De culturele en creatieve sector hebben gespreid over Rotterdam voldoende ruimte 
voor innovatie en experiment, zowel in faciliteiten als in doorgroeimogelijkheden.

* Instellingen en makers in de culturele sector zijn intensief met elkaar verbonden en 
ondersteunen elkaar bij het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden voor 
cultuurproductie, -educatie, -distributie en -beleving. De financieringsstructuur vormt 
hierbij geen belemmering.

» De gemeente realiseert samen met de cultuursector meer betaalbare werkruimte en 
meer oefen- en presentatieplekken.

* De gemeente realiseert samen met de culturele sector en private partijen de 
randvoorwaarden en kaders waarbinnen culturele organisaties, kunstenaars en 
ontwerpers hun ondernemerschap kunnen ontwikkelen.

* De culturele sector werkt samen met maatschappelijke instellingen en gemeentelijke 
diensten om vanuit hun creatieve kapitaal bij te dragen aan het oplossen van
maatschappelijke vraagstukken.
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» Rotterdam heeft een sterke internationale positie als stad van kunst en cultuur. 
Talentontwikkeling, samenwerking, uitwisseling en wederkerigheid zijn hiervoor de 
uitgangspunten. Diplomatieke betrekkingen, het verstevigen van stedelijke 
economische en handelsrelaties en het aantrekken van toeristisch bezoek en 
(creatieve) bedrijvigheid zijn daarbij toetsingskaders.

2. De nota "Rotterdamse Cultuurvisie: Cultuur ondersteunt de veranderingen in de stad",
waarin deze thema’s en ijkpunten zijn vastgelegd, vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De griffier, De voorzitter,
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