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Geachte heer Van der Goot,

In zijn vergadering van 9 juli 2019 heeft de gemeenteraad de Uitgangspuntennota voor het 
Rotterdamse cultuurbeleid 2021-2024 Stad in transitie, cultuur In verandering vastgesteld. De 
nota legt de kaders voor het cultuurbeleid en het bijbehorende instrumentarium vast voor het 
gehele cultuurbeleid in de periode 2021-2024: eenmalige subsidies, Cultuurplan en alle 
overige ondersteuningsvormen. Ook vormt de Uitgangspuntennota het inhoudelijke kader voor 
de beoordeling van de aanvragen in het kader van meerjarige financiële ondersteunings- 
instrumenten van de gemeente (het Cultuurplan, de Rotterdamse Culturele Basis en 
meerjarige begrotingssubsidies van bijvoorbeeld intermediaire organisaties). Tot slot vormt de 
Uitgangspuntennota het beleidskader voor enkele door het college vastgestelde beleidsnota’s 
over specifieke disciplines, zoals pop, creatieve industrie en film- en mediabeleid.
Deze beleidsnota’s geven op disciplineniveau richting aan het gewenste beleid. Met deze brief 
verzoeken wij u ons uiterlijk 1 juni 2020 advies uit te brengen over de aanvragen van culturele 
organisaties voor het Cultuurplan en over de aanvragen van de instellingen die tot de 
Rotterdamse Culturele Basis gaan behoren.

Het Cultuurplan 2021-2024 en de Rotterdamse Culturele Basis
Op basis van de nota Stad in transitie, cultuur in verandering; Uitgangspuntennota voor het 
Rotterdamse cultuurbeleid 2021-2024 kunnen culturele organisaties die in aanmerking willen 
komen voor een meerjarige subsidie in de periode 2021-2024 tot uiterlijk 1 februari 2020 een 
aanvraag indienen bij ons college. Deze aanvragen leggen wij vervolgens, zoals te doen 
gebruikelijk, aan uw raad voor met het verzoek gemotiveerd advies uit te brengen over:

de artistieke en inhoudelijke kwaliteit van de aanvrager en het plan; 
de positie van de aanvrager in het Rotterdamse en (inter)nationale culturele veld; 
de bedrijfsvoering, de aansluiting bij de Code Cultural Governance, de Code Culturele 
Diversiteit en de Fair Practice Code;
de aansluiting van de aanvraag bij de uitgangspunten voor het cultuurbeleid 2021-
2024 (inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit);
het bij de aanvragen voor het Cultuurplan passende subsidieniveau .
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Aanpassingen aan het subsidiehuis
Nieuw ten opzichte van voorgaande cultuurplanprocedures is de invoering van de 
Rotterdamse Culturele Basis, de Impulsregeling Cultuur, Plusprogramma’s en de 
herpositionering van zogenaamde intermediaire organisaties Kenniscentrum Cultuureducatie 
Rotterdam (KCR), Stichting KunstAccommodatie Rotterdam (SKAR) en Cultuur Concreet.

Van een aantal culturele organisaties hebben wij in onze collegevergadering van 1 oktober 
2019 bepaald dat zij behoren tot de Rotterdamse Culturele Basis (RCB). De geselecteerde 
instellingen krijgen veel nadrukkelijker dan nu een instellingsoverstijgende taak op grond van 
hun strategische positie voor de stad. Zij worden geacht meer dan anderen 
verantwoordelijkheid te nemen voor de Rotterdamse cultuursector als geheel en voor de 
talenten in de stad. Zij worden als strategische partner gezien voor de opgaven waar de stad 
voor staat. Daar staat tegenover dat hun voortbestaan om verschillende redenen niet ter 
discussie staat.

Voor de RCB-instellingen hanteren wij een subsidierelatie die uitgaat van het gebruikelijke 
cultuurplanproces. De RCB-instellingen dienen een aanvraag in die door uw raad beoordeeld 
wordt. Wij vragen van u echter geen uitspraak over het passende subsidieniveau voor deze 
instellingen. Wij vragen van elk van de RCB-instellingen in hun meerjarenbeleidsplannen aan 
te geven hoe zij de gevraagde instellingsoverstijgende verantwoordelijkheid voor de sector als 
geheel zullen invullen. Daarin wijken de aanvragen van de RCB-instellingen af van de overige 
aanvragen. Wij verzoeken u dit aspect bij de beoordeling van de meerjarenplannen van de 
RCB-instellingen te betrekken.
Ten slotte hebben wij besloten de organisaties KCR, SKAR en Cultuur Concreet buiten het 
Cultuurplan te plaatsen, aangezien deze organisaties geen artistiek-inhoudelijk product 
leveren. Evaluatie en beoordeling van hun beleid, prestaties en plannen zullen wij parellel aan, 
maar los van de cultuurplanadvisering uitvoeren.

Het financiële kader voor uw advies
Voor het Cultuurplan 2017-2020 is jaarlijks een bedrag van E 83.979.500 beschikbaar (prijspeil 
2019 en gecorrigeerd met enkele technische aanpassingen). Van dit bedrag is E 42.630.500 
gereserveerd voor de RCB, E 750.000 voor de Impulsregeling Cultuur voor organisaties in 
opbouw die het stelsel van eenmalige subsidies ontgroeid zijn, en E 750.000 voor 
Plusprogramma’s op het gebied van interconnectiviteit en participatie. Na aftrek van deze 
onderdelen en de huidige subsidiebedragen voorde intermediaire instellingen KCR, Cultuur 
Concreet en de SKAR, resteert een verdeelbaar budget voor het Cultuurplan 2021-2024 van 
E 37.821.500.

Naast het cultuurplanbudget zullen bij de besluitvorming over het Cultuurplan 2021-2024 ook 
de gelden voor Beeldende Kunst en Vormgeving (BKV) worden verdeeld. De BKV-middelen 
maken als decentralisatie-uitkering deel uit van de bijdrage die Rotterdam ontvangt uit het 
gemeentefonds. Er is een bedrag van E 2,2 miljoen beschikbaar. Wij verzoeken u bij de 
beoordeling van de cultuurplanaanvragen op het terrein van de beeldende kunst de inzet van 
de BKV-regeling mee te nemen. Voor de kaders waarbinnen wij de BKV-middelen willen 
toedelen, verwijzen wij u naar de paragraaf Beeldende Kunst en Vormgeving verderop in deze 
brief.
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Adviesproces
Begin oktober publiceren wij de handleiding voor de aanvragen voor het Cultuurplan 2021- 
2024 en de RCB. De handleiding benoemt alle aspecten, zowel inhoudelijke als 
bedrijfsmatige, waarover wij informatie verwachten van de aanvragende instellingen, en licht 
deze toe. Wij zullen ook u deze handleiding zo snel mogelijk sturen, zodat u daarmee rekening 
kunt houden bij de voorbereiding op uw werkzaamheden.

Direct na de sluitingsdatum 1 februari 2020 of zoveel eerder als mogelijk zullen wij bij alle 
ingediende aanvragen een ontvankelijkheids- en volledigheidsscan uitvoeren. Organisaties die 
op een van deze punten tekortschieten, krijgen de mogelijkheid dit verzuim te herstellen.
Zodra de aanvragen binnen de daarvoor gestelde termijn de beoordeling ontvankelijk en 
volledig zijn, sturen wij deze naar u door.

Uw adviestermijn eindigt op 1 juni 2020 met de aanbieding van uw advies aan ons college. Dat 
betekent dat u vier maanden heeft voor het formuleren van uw advies per aanvragende 
instelling en de betekenis van de respectievelijke instellingen voor (aspecten van) de culturele 
infrastructuur. Bij het laatste vragen wij uw aandacht voor de volgende zaken.

1. Een aantal aanvragen zal afkomstig zijn van organisaties die zich specifiek richten op 
de gebieden in de stad. Deze aanvragen kunnen niet alleen beoordeeld worden in het 
licht van de integrale culturele infrastructuur en hun bijdrage aan het stedelijke 
culturele klimaat. Ook de betekenis van deze instellingen voor de lokale culturele 
infrastructuur is een beoordelingsaspect. Wij verzoeken u daarom de betreffende 
gebiedscommissies te consulteren over de rol en functie van instellingen waarvan de 
kernactiviteit is bedoeld voor één van de gebieden en die evident (bijvoorbeeld 
blijkens hun statuten) geen stedelijke, nationale of internationale functie hebben.

2. Een aantal aanvragen zal afkomstig zijn van festival- en evenementenorganisaties. Wij 
zullen Stichting Rotterdam Festivals verzoeken de positie en de functie te analyseren 
van de betreffende festivals en evenementen voor het Rotterdamse festival- en 
evenementenbeleid en voor de lokale, nationale en internationale profilering van de 
stad. De resultaten van deze analyse zullen wij per omgaande aan u voorleggen. Wij 
verzoeken u bij de advisering over de ingediende festival- en evenementenaanvragen 
kernachtig aan te geven op welke wijze u de analyse van Rotterdam Festivals heeft 
betrokken.

De uitgangspunten van het cultuurbeleid in de periode 2021-2024
Met de Rotterdamse Cultuurvisie: Cultuur ondersteunt de veranderingen in de stad heeft de 
gemeenteraad gekozen voor een koers waarmee cultuur nog meer dan in de afgelopen járen 
bijdraagt 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 de 
komende járen meer op de voorgrond te staan. In dat licht zijn drie strategische 
uitgangspunten benoemd voor een sterk en dynamisch cultureel klimaat dat past bij de 
internationale, vernieuwende en diverse stad die Rotterdam is:

Inclusiviteit
Innovatie
Interconnectiviteit.
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In onderstaande passages gaan wij nader in op de centrale uitgangspunten voor het 
cultuurbeleid 2021-2024. Wij vragen u om bij het operationaliseren van de drie uitgangspunten 
voor uw beoordeling van de individuele aanvragen het uitgangspunt Inclusiviteit een 
zwaardere weging te geven, en daarbij te betrekken de wijze waarop instellingen hun beleid 
ten aanzien van de Code Culturele Diversiteit vormgeven en het realiteitsgehalte daarvan. Wij 
vragen u de onder dit uitgangspunt geschaarde aspecten publieksbereik, publiekssegmentatie 
en de spreiding van het culturele aanbod over de stad eveneens nadrukkelijk te betrekken bij 
uw integrale afweging.
De Uitgangspuntennota vormt het beleidskader voor de periode 2021-2024 voor de gehele 
cultuursector. Verschillende aanvullende beleidsnota’s geven vervolgens richting aan het 
beleid op disciplineniveau. Wij vragen u bij de beoordeling van aanvragen op het terrein van 
deze specifieke disciplines de volgende beleidsnota’s in acht te nemen en te betrekken bij uw 
beoordeling van de positie van de aanvrager in het Rotterdamse en (inter)nationale culturele 
veld:

- In de Film- en Mediavisie Rotterdam (2019) zet het college in op het versterken van 
het Rotterdamse film- en mediaklimaat. Ingezet wordt op meer samenhang, efficiëntie 
en kwaliteit waardoor er logische ketens gevormd kunnen worden tussen financiering, 
creatie, productie en distributie, maar ook tussen makers, platforms en het publiek.

- Met de Beleidsvisie Creatieve Industrie (2019) zet het college onder meer in op een 
stevige infrastructuur als drager van een florerend creatief ecosysteem waar ruimte is 
voor onderzoek, reflectie en experiment. De rol van de gemeente is die instellingen te 
ondersteunen die een platform-, debat-, onderzoeks- of laboratoriumfunctie vervullen 
en hiermee de voedingsbodem vormen voor toekomstige innovaties en artistieke 
ontwikkeling.

- In de Popvisie (2019) pleit het college ervoor dat de programmerende partijen gestaag 
verder kunnen bouwen aan het huidige succes en zo meer (grootschalig) aanbod 
kunnen verzorgen in de stad. Stabiliteit is daarvoor van belang. We bewaken het 
huidige niveau en werken toe naar gezamenlijke en verantwoorde groei. De 
programmatische aanpak van de organisatoren in het Rotterdamse popveld past bij 
het Rotterdamse DNA. Deze aanpak willen we als gemeente de komende járen blijven 
ondersteunen.

Tot slot vragen wij u om bij de beoordeling van de aanvragen duidelijk aan te geven welke 
instellingen wat u betreft binnen het voor het Cultuurplan 2021-2024 gereserveerde kader 
vallen. Ook verzoeken wij u om aan te geven welke instellingen met een positief advies van 
uw raad buiten het financiële kader voor het Cultuurplan vallen.

Inclusiviteit
Wij vragen de cultuursector gezamenlijk te zorgen voor actie op alle vier de p’s die de 
cultuursector in de Code Culturele Diversiteit heeft opgenomen (publiek, programma, 
personeel en partners). Primair gaat het erom dat de culturele sector als geheel zou moeten 
zorgen voor een cultuuraanbod

* waarin elke Rotterdammer zich gerepresenteerd ziet en iets van zijn gading kan 
vinden
* dat mensen uitnodigt kennis te komen maken met het nieuwe en het onbekende 
(nieuw aanbod van nieuwe makers of aanbod op nieuwe plaatsen)
* dat zoveel mogelijk Rotterdammers bereikt
* dat toegankelijk is voor alle Rotterdammers
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* dat spreekbuis is en bespreekbaar maakt wat lastig, ingewikkeld of onbespreekbaar 
lijkt

Daarnaast vragen wij de individuele culturele organisaties nadrukkelijk in de personele 
samenstelling en de samenstelling van hun raden van toezicht te zorgen voor inclusiviteit. Hoe 
deze extra inspanningen vorm krijgen en welke voortgang daarop wordt geboekt, willen wij 
terugzien in de plannen en jaarstukken van de gesubsidieerde culturele organisaties, zodat wij 
dat kunnen monitoren en er het gesprek over kunnen aangaan. Wat ons betreft geldt daarbij 
onder verwijzing naar de Code Culturele Diversiteit het principe ‘pas toe én leg uit’. In dat licht 
is de brief van wethouder Kasmi op te vatten als een oproep aan de Rotterdamse culturele 
sector om nu echt werk te maken van inclusiviteit. Wij zien graag uw integrale analyse over de 
wijze waarop culturele instellingen invulling geven aan onze oproep tot meer inclusiviteit.

Een bereikbaar en toegankelijk aanbod van kunst en cultuur in elk van de gebieden (fysiek en 
programmatisch, kwalitatief en kwantitatief) vinden wij ook met het oog op de groei van de 
stad essentieel. In 2019 zijn we gestart met een intensivering van het cultuuraanbod op Zuid 
en in Delfshaven. Vanaf 2020 breiden we deze intensivering uit naar andere gebieden. 
Sommige culturele organisaties zijn al sterk geworteld in een of meer van de gebieden. 
Andere, in veel gevallen de grootstedelijk, nationaal en internationaal werkende organisaties, 
zijn daar nog veel minder aanwezig en bereiken daar geen of minder publiek. Wij verzoeken u 
bij het operationaliseren van het uitgangspunt Inclusiviteit de toegankelijkheid en 
bereikbaarheid van het aanbod van culturele instellingen, en hun inspanningen voor de 
gebieden waar zij gehuisvest zijn, te betrekken.
Wij verzoeken u op basis van de aanvragen een oordeel te geven over publieksbereik, 
publiekssegmentatie en spreiding over de stad van het culturele aanbod van de sector als 
geheel, mede op basis van de door de instellingen geleverde publieksgegevens voor 
MOSAIC. Het door Rotterdam Festivals in samenspraak met de cultuursector verrichte 
onderzoek naar de herkomst en samenstelling van het Rotterdamse cultuurpubliek vormt 
daarbij wat ons betreft een helder aangrijpingspunt.

Op het gebied van cultuuronderwijs vragen we u om de kwaliteit te beoordelen van het 
cultuureducatief programma van een aantal individuele instellingen. Vooral vragen wij u die 
instellingen te beoordelen voor wie cultuuronderwijs een belangrijk deel van de activiteiten 
uitmaakt. We vragen u om na te gaan hoe consistent en overtuigend de aanvragers die 
cultuuronderwijs hebben opgenomen in hun meerjarenbeleidplan, zijn ingegaan op de vragen 
die zijn opgenomen in de handleiding met betrekking tot beleid en doelstellingen voor 
activiteiten gericht op binnenschools aanbod, de positionering van cultuuronderwijs binnen de 
organisatie, de samenwerking met andere scholen, de methodiek, monitoring en de verwachte 
resultaten en de impact.
We vinden het belangrijk dat er bij het ontwikkelen van binnenschools aanbod rekening wordt 
gehouden met de visie en wensen van de scholen, dat er een houding is die gericht is op het 
continue verbeteren van het aanbod, het ontwikkelen van duurzame verbinding en dat er 
aandacht wordt besteed aan het helder formuleren van de doelstellingen van de activiteiten. 
We vragen u te beoordelen of instellingen die het betreft daarvan voldoende blijk geven. Het 
staat u vrij om het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam te consulteren over de 
instellingen die cultuuronderwijs als belangrijke taak hebben, als u dat verstandig acht.
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Innovatie
Wij verzoeken u de cultuurplanaanvragen te beoordelen op hun bijdrage aan het uitgangspunt 
Innovatie. Ook vragen wij u met betrekking tot dit uitgangspunt een integrale analyse te 
formuleren. Daarbij vragen wij u in ieder geval de volgende aspecten in beschouwing te 
nemen:

Vernieuwing van aanbod en genres;
Vernieuwing van werkwijzen gericht op het bereiken van nieuwe publieksgroepen;
Het presenteren van aanbod op nieuwe/andere locaties;
Ruimte bieden aan nieuwe makers en talenten.

Interconnectiviteit
Het is onze overtuiging dat cultuur een van de strategische pijlers van het gemeentelijk beleid 
is, naast economie, sociaal, infrastructuur/ruimte en milieu. Een van onze strategische 
uitgangspunten voor het cultuurbeleid is dan ook intensieve samenwerking en wederzijdse 
verbondenheid in alle lagen van de sector én met andere sectoren.
Bij interconnectiviteit tussen de cultuursector en andere domeinen van het gemeentelijk beleid 
verzoeken wij u bij de beoordeling van de cultuurplanaanvragen vooral aandacht te geven aan 
concreetheid van de plannen voor samenwerking met andere domeinen.
Sinds enkele járen blijkt Rotterdam in toenemende mate aantrekkelijk voor toeristen, bedrijven, 
studenten en hoger opgeleiden. De cultuursector draagt ontegenzeglijk bij aan deze 
aantrekkingskracht. Maar ook op het wereldtoneel speelt Rotterdam een steeds belangrijker 
rol. Wij verzoeken u op basis van de cultuurplanaanvragen een breed integraal beeld te 
schetsen van de wijze waarop culturele instellingen het uitgangspunt Interconnectiviteit 
hebben uitgewerkt.

Governance Code Cultuur, Code Culturele Diversiteit en Fair Practice Code
Drie landelijk door de cultuursector opgestelde codes staan al enige tijd volop in de aandacht: 
de Governance Code Cultuur, de Code Culturele Diversiteit en de Fair Practice Code. Wij 
verwachten van alle culturele organisaties die een meerjarige subsidie ontvangen in het kader 
van het Cultuurplan dat zij de codes onderschrijven, dat zij inspanningen aangaan om aan het 
toepassen van de codes zoveel mogelijk tegemoet te komen en dat zij daar voor de komende 
vier jaar beleid voor ontwikkelen. Het onderschrijven van de codes is een voorwaarde voor 
opneming in het Cultuurplan 2021-2024. In de beleidsplannen leggen zij uit hoe zij dit beleid 
vormgeven volgens het principe pas toe én leg uit. Wij verzoeken u in het bijzonder in uw 
advies in te gaan op de wijze waarop de aanvragers zeggen invulling te zullen geven aan de 
Code Culturele Diversiteit en de Fair Practice Code.

Voor wat betreft de Fair Practice Code realiseren wij ons dat toepassing ervan mogelijk zal 
leiden tot een lagere output dan in de vorige cultuurplanperiode. Wij vragen u om voor uw 
beoordeling van inspanningen van individuele aanvragen op het punt van fair practice de 
huidige individuele context van de betreffende aanvragers als vertrekpunt te nemen en te 
komen tot een beoordeling ‘op maat'. Van sommige instellingen mag verwacht worden dat zij 
reeds in hoge mate de code volgen. Voor andere instellingen is dat veel minder het geval en 
verwachten wij dat zij hun inspanningen ten aanzien van fair practice voor de komende vier 
jaar toelichten aan de hand van een ‘groeimodel’. Wij vragen u om coulance in uw oordeel ten 
aanzien van eventuele lagere output van prestaties met als doel om aan de richtlijnen voor fair 
pay tegemoet te komen.
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De opdracht aan de instellingen in de Rotterdamse Culturele Basis
Van alle instellingen in het Cultuurplan verwachten wij dat zij een bijdrage leveren aan de drie 
centrale uitganspunten voor het cultuurbeleid. Van de instellingen die behoren tot de 
Rotterdamse Culturele Basis (RCB) verwachten wij dat ook. Daarnaast verwachten wij dat zij 
in hun aanvraag expliciet uitdrukking geven aan hun door het college veronderstelde 
verantwoordelijkheid ten aanzien van de gehele sector en het talent in de stad. Wij verwachten 
dat zij in hun aanvraag een plan van aanpak opnemen waarin zij aangeven op welke wijze zij 
daar in de komende cultuurplanperiode een bijdrage aan willen leveren. Dat kunnen artistiek- 
inhoudelijke bijdragen zijn, maar ook praktische en faciliterende. Van onze kantzuilen wij de 
instellingen ook laten weten op welke wijze wij hun strategisch partnerschap gedurende de 
komende vier jaar willen invullen.
Van de instellingen in de RCB verwachten wij dat zij in hoge mate voldoen aan de richtlijnen 
voor naleven van de Fair Practice Code en fair pay en dat zij een grote 
inspanningsverplichting aangaan om invulling te geven aan de Code Culturele Diversiteit.
Wij ontvangen graag uw beoordeling van de aanvragen van deze instellingen en vragen u in 
uw advies per instelling specifiek in te gaan op het realiteitsgehalte van het gevraagde plan 
van aanpak en op de omgang met fair practice en de Code Culturele Diversiteit.
Aangezien als gevolg van de recente beraadslagingen over de samenstelling van de RCB pas 
zeer recent duidelijkheid is gekomen over de vraag welke instellingen ertoe behoren, zullen wij 
u de concrete opdracht aan deze instellingen separaat van deze brief doen toekomen, naar 
verwachting in de tweede helft van oktober.

Beeldende Kunst en Vormgeving
Naast het gemeentelijk cultuurplanbudget ontvangt Rotterdam uit het gemeentefonds een 
decentralisatie-uitkering ter bevordering van beeldende kunst en vormgeving, de zogenaamde 
BKV-gelden. De verdeling van dit budget heeft plaats in samenhang met de besluitvorming 
over het Cultuurplan 2021-2024. Aanvragen voor dit specifieke budget kunnen worden gedaan 
door instellingen die een van deze aspecten als kernactiviteit hebben.
Wij verzoeken u bij de aanvragen die een beroep doen op de BKV-regeling te beoordelen:

Of en hoe het plan bijdraagt aan het productieklimaat voor beeldende kunst en 
vormgeving
Of het plan voldoet aan het uitgangspunt dat de bijdrage uit de BKV-gelden zoveel als 
mogelijk ten goede komt aan de inkomensvorming in het kader van de beroepspraktijk 
van de begunstigde kunstenaars, waarbij wij vasthouden aan het streven om minstens 
70o7o van de activiteiten inkomensvormend te laten zijn.

Collectiebeleidsplannen
De gemeentelijke museale collectie is van onschatbare waarde. Het college hecht eraan dat 
de instellingen die deze collectie beheren daartoe voldoende geëquipeerd zijn en dat zij goede 
plannen ontwikkelen voor het beheer en behoud van de gemeentelijke collectie en voor de 
ontsluiting ervan. Van de organisaties die een gemeentelijke collectie beheren (Museum 
Boijmans Van Beuningen, Museum Rotterdam, Maritiem Museum Rotterdam, Wereldmuseum, 
Nederlands Fotomuseum (fotocollectie voormalig in beheer bij Wereldmuseum) en het 
Centrum Beeldende Kunst (collecties Kunstuitleen en Beeldende Kunst in de Openbare 
Ruimte), vragen wij een collectiebeleidsplan 2017-2020 bij hun cultuurplanaanvraag te 
voegen. In dit collectiebeleidsplan dienen de desbetreffende organisaties het beleid te 
beschrijven met betrekking tot de collectie die de gemeente hun in beheer heeft gegeven.
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Conform de beheerovereenkomst bestaat het collectiebeleidsplan uit deelplannen voor 
collectiebeheer en -behoud, het verzamel- en ontzamelbeleid en het systeem van 
kwaliteitszorg. Het collectiebeleidsplan maakt onderdeel uit van de cultuurplanaanvraag. De 
samenhang tussen beide plannen dient de aanvrager expliciet toe te lichten. Bovendien moet 
bij de cultuurplanaanvraag een verklaring verantwoord beheer van de collectie worden 
ingediend, opgesteld in 2019 en afkomstig van een onafhankelijke deskundige die door de 
gemeente is aangezocht.
Wij verzoeken u bij de advisering over de plannen van de betreffende organisaties het 
collectiebeleidsplan te betrekken, aandacht te besteden aan de Leidraad Collectiebeleidsplan 
(zie Handleiding cultuurplanaanvragen 2021-2024) en in het bijzonder de volgende vragen te 
beantwoorden:

Zijn in het collectiebeleidsplan alle elementen beschreven conform Leidraad 
Collectiebeleidsplan (Handleiding cultuurplanaanvragen 2021-2024)?
Staan er aanbevelingen in (de rapportages bij) de 'verklaring van verantwoord 
collectiebeheer 20191’ en zijn deze geadresseerd in het nieuwe collectiebeleidsplan? 
Wordt op basis van het collectiebeleid van de instelling de gemeentelijke collectie 
goed (d.w.z. conform in de sector als algemeen geldende maatstaven) beheerd?
Is er een logische en goed onderbouwde relatie tussen het collectiebeleidsplan en het 
meerjarenbeleidsplan van de instelling?
Draagt het collectiebeleid van de instelling bij aan het realiseren van de visie van de 
Gemeente op de collectie “Schatten van Rotterdam”? Betrek daarbij de volgende 
doelstellingen uit de visie op de collectie:

a) De beheerders zorgen als een goed huisvader voor beheer en behoud 
van de Collectie Rotterdam en behouden haar voor toekomstige 
generaties;

b) Voor het beheer en gebruik van de Collectie Rotterdam door de 
beheerders, staat het belang van de collectie voor de stad en haar 
bewoners centraal;

c) De beheerders van de Collectie Rotterdam zijn verantwoordelijk voor de 
ontsluiting daarvan voor bewoners en bezoekers van de stad, zowel in 
fysieke als digitale zin;

d) De beheerders hanteren bij verzamelen en afstoten van 
collectieonderdelen de uitgangspunten die hiervoor in de visie zijn 
geformuleerd;

e) De beheerders vertellen met de Collectie Rotterdam de vele verhalen over 
het verleden, heden en de toekomst van de stad en haar bewoners.

Ten slotte
Het uitbrengen van het advies over de aanvragen in het kader van het Cultuurplan is een grote 
opgave, te meer omdat de budgettaire kaders per definitie knellen. Het beschikbare budget 
wordt immers altijd overvráágd. Ook spelen stijgende huisvestingslasten en het ontwikkelen 
van beleid op basis van het onderschrijven van de Fair Practice Code voor culturele 
instellingen een rol in het bepalen van het gewenste subsidieniveau. Wij zijn ervan overtuigd 
dat de aanpassingen aan het subsidiestelsel zullen leiden tot de door velen, onder wie uw 
raad, al lange tijd gewenste verbreding van het publieksbereik en ruimte voor nieuw talent, 
nieuwe cultuuruitingen en nieuwe werkwijzen.

1 Voor de collectie Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte (CBK) is geen verklaring gevraagd
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We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat uw advies daaraan zal bijdragen. We wensen u 
veel wijsheid bij uw afwegingen en zien uw advies met belangstelling tegemoet.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De burgemeester,De secretaris,

V.J.M. Rpozen A. Aboutaleb


