
Geachte heer Van der Goot,

Op 1 oktober 2019 heeft het college u en uw raad de adviesopdracht gestuurd voor het
opstellen van het cultuurplanadvies 2021-2024. Het college heeft u daarbij gevraagd de nota
Stad in transitie, cultuur in verandering; Uitgangspuntennota voor het Rotterdamse
cultuurbeleid 2021-202 als vertrekpunt te nemen voor de beoordeling van de aanvragen.
Daarbij heeft het college u verzocht het cultuurplanadvies op 1 juni 2020 aan het college te
overhandigen. Inmiddels heeft u met mij afgesproken dat het moment van overhandiging 17
juni 2020wordt.

Het college heeft in de retraite besloten de middelen voor het Cultuurplan 2021-2024 te
verruimen met € 7,5 miljoen onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting door de
gemeenteraad in november. Hiervan komt € 2,5 miljoen ten goede aan onvermijdelijke
knelpunten met betrekking tot de huisvesting bij de Doelen en Theater Zuidplein. De
resterende € 5 miljoen is bestemd voor structurele ophoging van het financiële kader dat in de
adviesaanvraag van 1 oktober 2019 is opgenomen voor het Cultuurplan en de Rotterdamse
Culturele Basis (RCB). Voor de verdeling van deze additionele middelen geldt dat deze
uiteenvalt in twee delen:

- Een eerste deel van € 3 miljoen voor de tegemoetkoming van de meerkosten volgend
uit de toepassing van fair pay;

- Een tweede deel van € 2 miljoen voor programmering.

Gemeentelijk aandeel tegemoetkoming meerkosten fair pay
Het deel voor de tegemoetkoming van meerkosten voor fair pay bedraagt € 3 miljoen. Het
betreft het gemeentelijke aandeel voor de tegemoetkoming voor instellingen in het Cultuurplan
2021-2024 en instellingen in de RCB. Daarmee wil het college structureel bijdragen aan
eerlijke beloningen in het culturele veld. Het college neemt bij de vaststelling van het
verdelingsvoorstel een besluit over de precieze toedeling van de middelen ten behoeve van
fair pay.
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Aanvullende middelen voor programmering
In de adviesaanvraag voor het Cultuurplan 2021-2024 heeft het college de aanpassingen aan
het subsidiehuis geschetst met de invoering van de Rotterdamse Culturele Basis, de
Impulsregeling Cultuur en Plusprogramma’s. De middelen voor de Impulsregeling Cultuur en
Plusprogramma’s zijn in mindering gebracht op zowel het cultuurplanbudget en het budget
voor de RCB.
Deze ombuigingen worden nu door het aanvullende bedrag van € 2 miljoen door het college
gecorrigeerd: €750.000 vloeit terug naar de instellingen in de RCB, € 1,25 miljoen wordt
toegevoegd aan het cultuurplanbudget. Voor de verdeling van de € 1,25 miljoen voor het
Cultuurplan vraag ik u namens het college om aanvullend advies.

Aanvullende adviesaanvraag
Ik verzoek u enkele richtingen uit te werken voor de besteding van het additionele bedrag van
€ 1,25 miljoen, vanuit de gedachte dat de middelen schaars zijn en dat u in uw advisering
keuzes moet maken om binnen het financiële kader te blijven. Ongetwijfeld kan uw raad
daardoor interessante of waardevolle programma’s en activiteiten niet honoreren van
instellingen met een positief advies. Het inzetten van de additionele middelen voor dergelijke
doeleinden zie ik als een eerste bestedingsoptie. Denkbaar is ook dat uw raad één of
meerdere instellingen met een positief advies door het beperkte financiële kader niet kunt
toelaten tot het Cultuurplan. De meerwaarde van het besteden van de extra middelen voor dit
doel schetst u in een tweede optie. Uiteraard zijn nog meer ’opties en richtingen denkbaar.
Ik neem graag kennis van uw overwegingen bij elk van de bestedingsrichtingen voor de
verdeling van het additionele bedrag. Het college zal deze bij het verdelingsvoorstel betrekken.

Ik verzoek u het aanvullende advies met bestedingsrichtingen als bijlage bij het reguliere
cultuurplanadvies 2021-2024 te voegen. Ik zie uw advies met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Said Kasmi
Wethouder Onderwijs, Cultuur en Toerisme


