
  

 

 

17 juni 2020 Rotterdam 
betreft Aanvullende adviesaanvraag cultuurplanbudget  kenmerk di0208 RZ/YW 

 
Geachte heer Kasmi,  
 
In uw brief van 29 mei (kenmerk 20MO02128, zie bijlage) vraagt u de Rotterdamse Raad voor Kunst en  
Cultuur om aanvullend advies over de verdeling van een bedrag dat wordt toegevoegd aan het  
cultuurplanbudget. De RRKC is graag bereid het college hierover te adviseren. 
 
De RRKC is verheugd over het besluit van het college de middelen voor het Cultuurplanbudget 2021-2024  
te verruimen met in totaal € 7,5 miljoen; dit uiteraard onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting  
door de gemeenteraad in november. 
In uw brief schrijft u dat daarvan € 2,5 miljoen ten goede komt aan onvermijdelijke knelpunten met  
betrekking tot de huisvesting van 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).  
Van dit bedrag wilt u € 3 miljoen bestemmen voor de dekking van de meerkosten volgend uit de toepassing  
van fair pay. De RRKC is hierover zeer positief, omdat u daarmee culturele instellingen in de gelegenheid  
stelt hun medewerkers naar behoren te betalen. Dat is een belangrijke concrete stap.  
In uw brief geeft u voorts aan dat het college eerdere ombuigingen die samenhingen met de invoering van  
de RCB en de Impulsregeling Cultuur en Plusprogramma's wil corrigeren met het resterende bedrag van € 2  
miljoen. € 750.000 bestemt u voor de RCB en € 1,25 miljoen wordt toegevoegd aan het cultuurplanbudget,  
onder de noemer aanvullende middelen voor programmering. 
 
Over de verdeling van het bedrag van € 1,25 miljoen vraagt u de RRKC om advies. U verzoekt de RRKC  
daartoe enkele richtingen uit te werken. 
 

Advies  

De RRKC wil u graag een tweetal opties voorleggen. 
 

1) Honorering van programma's en activiteiten van instellingen met een positief advies onder de 
'zaaglijn'.  

 
Zoals u uit het integrale advies kunt opmaken heeft de RRKC twee bedragen onder de 'zaaglijn' geplaatst.  
Het betreft bedragen voor twee doelen: € 700.000 voor een nieuwe stadsmuseale functie en € 110.000 voor  
behoud van jazzprogrammering. Deze doelen konden door de beschikbare financiële ruimte waarbinnen de  
RRKC aanvankelijk heeft geadviseerd, niet worden gehonoreerd. Met de € 1,25 miljoen extra kan dit nu wel.  
De keuze van deze optie ligt voor de hand omdat het advies daarmee integraal kan worden opgevolgd  
binnen de (nu) beschikbare budgetruimte. 
 
 

2) Extra middelen toevoegen aan de Impulsregeling Cultuur ten behoeve van toekomstige vernieuwing 
in het Cultuurplan. 

 
De Impulsregeling Cultuur is de tweejarige subsidieregeling van de gemeente Rotterdam gericht op  
ontwikkelactiviteiten. Door een beroep te doen op deze regeling kan een aanvrager zich professionaliseren  
op zakelijk en artistiek vlak, en in publieksbenadering.   
De RRKC raadt u aan te kiezen voor deze optie, omdat de Impulsregeling Cultuur meer jonge instellingen in  
staat stelt zich artistiek en bedrijfsmatig te ontwikkelen en hun publieksbereik te vergroten. De  
Impulsregeling Cultuur bevordert de kracht van toekomstige aanvragers voor de cultuurplanperiode 2025- 
2029 en zorgt zo op langere termijn voor vernieuwing en doorstroming in de cultuursector. Tweede motief is  
dat de RRKC van mening is dat het huidige subsidieplafond van de Impulsregeling Cultuur (€ 750.000)  
hoger zou moeten zijn teneinde de dynamiek in de sector zo goed mogelijk te bevorderen.  
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De RRKC heeft nog een derde optie overwogen: het alsnog honoreren van aanvragen van nieuwkomers of  
extra budget voor instellingen met een positief advies die zo wat meer financiële ruimte krijgen. Deze optie  
raadt de RRKC af, omdat de keuze daarvan moet leiden tot een hernieuwde integrale afweging van alle  
aanvragen, anders ligt willekeur op de loer. Daarvoor ontbreekt niet alleen de tijd, maar het doet ook geen  
recht aan de integraliteit van ons cultuurplanadvies. 

 
Samenvattend adviseert de RRKC u het bedrag van € 1,25 miljoen als volgt te verdelen: 

 Honoreren van de bedragen onder de 'zaaglijn': het bedrag van de uitwerking van een nieuwe 
Stadsmuseale functie (€ 700.000) en het beoogde bedrag voor behoud van de jazzprogrammering 
(€ 110.000). 

 Verhoging van het plafond van de Impulsregeling Cultuur met een bedrag van € 440.000. 
 

 
De Raad is graag bereid voorgaand desgewenst toe te lichten. Overigens kan de Raad zich voorstellen dat  
er in verband met de gevolgen van de Corona - crisis andere prioriteiten zullen zijn.  
 
Wij wensen u veel succes met het opstellen van het verdeelvoorstel voor het Cultuurplan 2021/2024 en  
zullen de politieke beraadslagingen met belangstelling volgen.  
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
Jacob van der Goot 
Voorzitter 
 

 
 
Rento Zoutman 
Secretaris 
 
 
 
 
 


