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Voorwoord

Meer cultuur
voor alle
Rotterdammers
Z

oals altijd was het verdelingsvoorstel voor het Cultuurplan
nu weer een lastige puzzel, met moeilijke afwegingen en de
nodige discussies. Maar wat ben ik trots op het eindresultaat!
De komende jaren is er in Rotterdam voor iedereen weer veel te
beleven op cultureel gebied. En daar ben ik blij om, want cultuur is
voor en van ons allemaal! Met maar liefst twintig nieuwkomers is er
een nog breder aanbod en extra ruimte voor jong, aanstormend
talent. Talent dat er in deze stad volop is!
We trekken de komende jaren extra geld uit voor cultuur. Want cultuur
verbroeder t en verbindt. Cultuur maakt onze stad aantrekkelijk om in
te wonen, te werken en te verblijven. In totaal gaat het om 28 miljoen
euro extra voor de periode 2021-2024. Dit geld besteden we onder
meer aan dit Cultuurplan en aan eerlijke beloning van medewerkers
en freelancers in de sector. Uniek, want zulke investeringen zijn niet
vanzelfsprekend in een onzekere tijd als deze. Wat mij betreft is
dit Cultuurplan dan ook een grote stap naar meer cultuur voor alle
Rotterdammers.
Ik realiseer me tegelijker tijd dat de cultuursector sinds corona te
maken heeft met onzekerheid en pijn. Helaas kan ik dat niet
wegnemen, maar ik doe er wel alles aan om de sector zoveel mogelijk
te steunen en in stand te houden. Bijvoorbeeld met een noodfonds
van € 10 miljoen. Na de lockdown in het voorjaar van 2020 kwam het
culturele leven weer voorzichtig op gang. Weliswaar met de nodige
beperkingen, maar ook met veel inventiviteit en creativiteit in het
vinden van alternatieven voor de gebruikelijke manieren van
produceren, presenteren en programmeren. Ik ben onder de indruk
van die enorme veerkracht! Laten
we blijven kijken naar wat er wél
kan en er samen iets moois van
maken. Dat verdient deze stad, de
Rotterdammer en de prachtige cultuursector met al zijn fantastische
makers. Onze cultuursector is er
een om trots op te zijn!

Said Kasmi,
Wethouder Cultuur, Onder wijs en Toerisme
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Inleiding
Koesterden we in maart
2020 nog de hoop dat
COVID-19 een hevige, maar
kortdurende pandemie zou
zijn, inmiddels weten we dat
we voorlopig nog niet met
het coronavirus afgerekend
hebben. Het virus heeft de
hele samenleving in zijn
greep en hoelang dat nog
gaat duren, is ongewis.
Terug naar normaal zal in
ieder geval nog tot de komst
van een vaccin duren.
Daarop wachten heeft geen
zin. En dat doet de cultuursector gelukkig ook niet. Na
de lockdown tot de zomer
gaat het culturele leven
voorzichtig weer verder, met
de nodige beperkingen maar
ook met veel inventiviteit
en creativiteit in het vinden
van alternatieven voor de
gebruikelijke manieren van
produceren, presenteren
en programmeren.

W

ij hebben bewondering
voor die veerkracht en
wij zijn de cultuursector
erkentelijk voor de manier waarop deze alles in het werk stelt om
ondanks alle beperkingen weer te
produceren en presenteren.
Cultuur is belangrijk, altijd, maar in
het bijzonder in deze periode van
onzekerheid en zorg over gezondheid, werk, samenleven en de toekomst. Cultuur kan troosten, haalt
ons even uit de dagelijkse realiteit,
helpt ons verleden en heden beter
te begrijpen, te reflecteren en met
andere ogen naar de toekomst te
kijken. Cultuur verbindt en verbroeder t, zorgt voor verbeelding
en ver voering, geeft een blik op
nieuwe mogelijkheden en prikkelt
verborgen, onver wachte interesses
en talenten.
Maar ook voor het herstel van de
Rotterdamse economie is cultuur
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cruciaal. De aantrekkelijkheid van
Rotterdam is van groot belang voor
de ontwikkeling van de economie.
Een aantrekkelijk voorzieningenaanbod is daar voor een belangrijke
factor en cultuur is daarin een
onmisbare schakel. Cultuur versterkt de voorzieningen en aantrekkelijkheid van de stad en zorgt
voor een belangrijk aandeel in de
werkgelegenheid.
We hebben er dus om tal van
redenen belang bij de keten van
makers, kunstenaars, creatieven en
culturele organisaties draaiend te
houden. Wij zullen de cultuursector
daarom zoveel als mogelijk steunen
en in stand houden.
Tegelijker tijd realiseren wij ons
dat het culturele aanbod er de
komende tijd waarschijnlijk anders
uit zal zien dan we gewend zijn.
De 1,5 -metermaatregel, de beperkingen op het aantal bezoekers
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vóór COVID-19, een meerjarenplan
indienden in een werkelijkheid die
er inmiddels heel anders uitziet.
Maar het heeft geen relatie met de
prestaties die de cultuurplanaanvragers gepland hadden te realiseren in de periode 2021-2024.

Met de
onzekerheid
door covid-19
zullen we
voorlopig
moeten leven
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bij festivals en concer ten, de
mogelijke aanscherping van de
huidige maatregelen; ze leiden
tot minder aanbod, voor minder
publiek en met nog steeds het
risico dat de sector op enig
moment weer tijdelijk of gedeeltelijk
moet sluiten. Met die onzekerheid
zullen we voorlopig moeten leven.
Het Cultuurplan 2021-2024 is dus
een cultuurplan dat met de nodige
omzichtigheid wordt gepresenteerd. Het biedt de kaders voor het
cultuurbeleid in de komende jaren.
Het geeft aan hoe de middelen
voor de uitvoering van dat beleid
verdeeld worden over de organisaties die in februari 2020, dus

Met de instellingen die we volgens
het bijgevoegde verdelingsvoorstel
in het Cultuurplan 2021-2024
opnemen, gaan we daarom na
vaststelling van het cultuurplan
in gesprek: kunnen zij onder de
geldende beperkingen en met het
beschikbaar gestelde budget
verantwoord produceren, presenteren en programmeren en zo ja,
welke prestatieafspraken kunnen
we met hen maken. Welke organisaties in het Cultuurplan komen,
bepalen we op basis van de
ar tistiek-inhoudelijke beoordeling
van de RRKC en zijn oordeel over
bedrijfsvoering en de bijdrage die
we op grond van de ingediende
plannen mogen ver wachten aan
de speerpunten van ons beleid:
inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit. Speerpunten die
in de huidige omstandigheden
nog belangrijker zijn geworden.
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1. B eleidskader
De kaders voor het Cultuurplan 2021-2024 zijn het
resultaat van een traject
dat startte in 2018 met
de ontwikkeling van een
langetermijnvisie voor het
Rotterdamse cultuurbeleid.
Tijdens dat proces kreeg
een aantal stedelijke
regio’s het verzoek van de
minister van Onder wijs,
Cultuur en Toerisme een
cultureel regioprofiel te
ontwikkelen dat zij zou
kunnen gebruiken ter
ondersteuning van de
regioaanvragen voor het
landelijke Cultuurplan.
Het eerste document in
het proces van totstandkoming van het Cultuurplan
2021-2024 is dan ook
de nota ‘Volle Vaart.
Cultuurprofiel Rotterdam
en regio’.
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1.1 Regioprofiel
Meer dan zeventig ver tegenwoordigers uit de cultuursector hebben
deelgenomen aan consultaties
over thema’s als cultuureducatie,
cultuurpar ticipatie, talentontwikkeling, internationalisering, nieuwe
makers en nieuw publiek, leefomgeving en programmering van de
stad. Gesprekken werden verder
gevoerd met instellingen in de
landelijke basisinfrastructuur, met
ongesubsidieerde makers, met de
gemeenten Dordrecht en Schiedam
en met de provincie Zuid-Holland.
De opbrengsten daar van, gevoegd
bij adviezen als dat van de IABx
in 2017, het visiedocument van het
Directeurenoverleg van de Rotterdamse culturele instellingen in 2018
en het onderzoek van adviesbureau
LAgroup naar het Rotterdamse
culturele ecosysteem en de samenwerkingsrelaties in stad en regio,

vormden de basis voor het document Volle Vaar t. Cultuurprofiel
Rotterdam en regio dat eind 2018
verscheen.
Op grond van het geschetste
profiel werden inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit voor de
komende jaren als kernbegrippen
voor de Rotterdamse cultuursector
geformuleerd:
qg
 een financiële, fysieke of
mentale drempels voor beoefenaars en bezoekers van kunst en
cultuur;
q r uimte voor nieuwe genres,
nieuwe werkwijzen en nieuw
aanbod;
q g ezamenlijke verantwoordelijkheid met andere sectoren voor
stedelijke opgaven.
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over inclusiviteit, innovatie en
interconnectiviteit betrokken en
de star tnotitie die de gemeenteraadscommissie ZOCS eind 2018
aan wethouder Onder wijs, Cultuur
en Toerisme aanbood.

q

1.3.1 Beschouwingen RRKC
De RRKC brengt elke vier jaar,
voorafgaand aan zijn cultuurplanadvies, een sectoranalyse uit.
In de aanloop naar het Cultuurplan
2021-2024 heeft de RRKC er voor
gekozen in drie beschouwingen
in te gaan op de thema’s inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit 2 . Voor deze beschouwingen
heeft de RRKC gebruik gemaakt
van gesprekken met studenten
en alumni van het Albeda College
(Inclusiviteit), exper ts uit het
culturele veld (Innovatie) en
aanwezigen bij een werkconferentie
(Interconnectiviteit) plus websearch
en literatuuronderzoek.
De beschouwingen bevatten een
aantal aanbevelingen aan de
gemeente en de cultuursector.

Een sterk en
dynamisch
cultureel klimaat
dat past bij de
internationale,
innovatieve en
diverse stad die
Rotterdam is

1.2	Langetermijnvisie
Cultuurbeleid
Die drie kernwaarden zijn ook de
basis voor de langetermijnvisie
voor het cultuurbeleid, die in het
voorjaar van 2019 verscheen, De
Rotterdamse Cultuur visie ‘Cultuur
ondersteunt de veranderingen in
de stad’. Daarin werd als missie
voor het cultuurbeleid van de
gemeente vastgesteld, dat de
gemeente Rotterdam een sterk
en dynamisch cultureel klimaat
wil realiseren dat past bij de
internationale, innovatieve en
diverse stad die Rotterdam is.
Voor de lange termijn leidt dit
tot een aantal strategische
ijkpunten die gerangschikt worden
rond de drie in het Cultuurprofiel

1)

Rotterdam en regio geïntroduceerde kern begrippen inclusiviteit,
innovatie en interconnectiviteit 1.

1.3	Stad in transitie,
cultuur in verandering.
Uitgangspuntennota
voor het Rotterdamse
cultuurbeleid 2021-2024
In de nota ‘Stad in transitie,
cultuur in verandering. Uitgangspunten voor het Rotterdamse
cultuurbeleid 2021-2024’ zijn de
kernbegrippen en de ijkpunten uit
de Rotterdamse Cultuur visie verder
uitgewerkt. Daarbij zijn onder andere de door de Rotterdamse Raad
voor Kunst en Cultuur (RRKC) in
2019 uitgebrachte beschouwingen

h ttps://rotterdam.raadsinformatie.nl/document /7473051/1#search=%22cultuur visie

q

q

q

q

betrekken, rekening houden
met veranderende samenstelling
van de bevolking, aandacht
voor de vier p’s van de Code
Culturele Diversiteit);
i nterconnectiviteit (programmering door instellingen samen,
samenwerking met andere
domeinen);
F air Practice (duurzaam,
eerlijk en transparant ondernemen en werken, loon naar
werk);
f inanciering en weerbaarheid
(waaronder transparantie in
filantropie);
r uimte om in te spelen op snelle
technologische verandering
(stimuleren inzet op digitale
ontwikkelingen, wendbaarheid
op dit vlak bevorderen, geen
drempels voor technologische
innovatie);
v erbinding met de stad en haar
transitieopgaven.

1.3.3 Uitgangspuntennota
2021-2024

De gemeenteraadscommissie
ZOCS sprak op 12 december
2018 voor de eerste maal over de
onder werpen voor het politieke
debat over de uitgangspunten
voor het cultuurbeleid 2021-2024.
Daarbij zijn afspraken gemaakt
over zaken als:

In lijn met het voorgaande zijn
in de Uitgangspuntennota voor
het cultuurbeleid 2021-2024 Stad
in transitie, cultuur in verandering 3
inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit benoemd als
speerpunten voor het cultuurbeleid. Ze werken door in de inzet
en uitvoering van alle beleidsdocumenten en -instrumenten
voor kunst en cultuur, zoals het
Cultuurplan.

q
 e afbakening van het
d
Cultuurplan (geen cultuurgeld
naar vastgoed, de begrenzing
tussen cultuurplan en andere
beleidsterreinen);
q d e route naar een andere
financierings- en subsidiesystematiek (periodiciteit,
een Rotterdamse Culturele Basis,
grote versus kleine instellingen,
bestaande versus nieuwe
cultuurplanaanvragers);
q inclusiviteit (zoveel mogelijk –
bij voorkeur alle – Rotterdammers

Inclusiviteit
Inclusiviteit is voor ons het
belangrijkste speerpunt in het
cultuurbeleid voor de komende
jaren. Wij hebben de RRKC
gevraagd in zijn integrale analyse
aan te geven hoe culturele
instellingen invulling geven aan
onze oproep tot meer inclusiviteit
op alle facetten van de organisatie:
productie/programma/presentatie,
publiek, personeel en par tners.
Bij het operationaliseren van het
uitgangspunt inclusiviteit hebben

1.3.2 Startnotitie gemeenteraadscommissie Zorg, Onderwijs,
Cultuur en Sport (ZOCS)

cultuur ondersteunt%22 (Cultuur ondersteunt de veranderingen in de stad,
pag. 27).
2)

h ttps://w w w.rrkc.nl/wp-content /uploads/2019/04/RRKC_beschouwingen_
080419 -interactief.pdf
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3)

https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document /7675964/1/19bb15795
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wij de RRKC gevraagd de toegankelijkheid en bereikbaarheid
van het aanbod van culturele
instellingen, en hun inspanningen
voor de gebieden waar zij gehuisvest zijn, te betrekken.
Daarnaast hebben wij de RRKC
gevraagd een oordeel te geven
over publieksbereik, publiekssegmentatie en spreiding over de
stand van het culturele aanbod
van de sector als geheel, mede
op basis van de door de instellingen geleverde publieksgegevens
voor MOSAIC/ Whize. Het door
Rotterdam Festivals in samenspraak met de cultuursector
verrichte onderzoek naar de
herkomst en samenstelling van
het Rotterdamse cultuurpubliek
vormde daarbij wat ons betreft
een helder aangrijpingspunt.
In een stad als Rotterdam is (goed)
cultuuronder wijs van essentieel
belang voor de kansen van kinderen en jongeren in onder wijs en
maatschappij (inclusiviteit in brede
zin). Daarom hebben wij de RRKC

gevraagd de kwaliteit te beoordelen van het cultuureducatieprogramma van die culturele instellingen waar cultuuronder wijs een
belangrijk deel van de activiteiten
uitmaakt. Het ging ons daarbij
vooral om beantwoording van
de vraag of de aanvragers die
cultuuronder wijs hebben opgenomen in hun meerjarenbeleidsplannen, over tuigend en consistent
zijn ingegaan op de vragen die
wij hun hierover gesteld hebben
in de aanvraagformulieren. Die
gingen over aspecten als de
positionering van cultuuronder wijs
binnen de organisatie, de samenwerking met scholen, methodiek,
monitoring en impact, maar ook
over de mate waarin de aanvrager rekening houdt met de visie
en wensen van de scholen, of
de aanvrager gericht is op de
ontwikkeling van duurzame
verbindingen met scholen en of
aandacht wordt besteed aan het
helder formuleren van doelstellingen voor het cultuuronder wijs.

Innovatie
Aan de RRKC hebben wij gevraagd
de cultuurplanaanvragen te beoordelen op hun bijdrage aan de
innovatie van de cultuursector en in
de vorm van een integrale analyse
in ieder geval de volgende aspecten in beschouwing te nemen:
q 
v ernieuwing van aanbod en
genres;
q 
v ernieuwing van werkwijzen
gericht op het bereiken van
nieuwe publieksgroepen;
q 
p resentatie van aanbod op
nieuwe/andere locaties dan
de gebruikelijke;
q 
b ieden van ruimte aan nieuwe
makers en talenten.

Interconnectiviteit
Wij hebben de RRKC gevraagd
bij de beoordeling van de cultuurplanaanvragen vooral aandacht
te geven aan de concreetheid van
de plannen voor samenwerking
met andere domeinen en in de
analyse van het uitgangspunt
Interconnectiviteit een breed

integraal beeld te schetsen van de
wijze waarop culturele instellingen
dit aspect hebben uitgewerkt.

1.3.4 De landelijke gedragscodes
Drie landelijke 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 ver wachten
van de culturele organisaties die
een cultuurplansubsidie ontvangen
dat zij de codes onderschrijven,
dat zij zich inspannen om aan het
toepassen van de codes zoveel
mogelijk te voldoen en dat zij daar
voor de komende vier jaar beleid
voor ontwikkelen. Het onderschrijven van de codes hebben wij als
voor waarde gesteld voor opneming
in het Cultuurplan 2021-2024.
Wij hebben de RRKC gevraagd
in zijn advies in het bijzonder in
te gaan op de wijze waarop de
aanvragers zeggen invulling te
zullen geven aan de Code Culturele
Diversiteit en de Fair Practice
Code.
Bij het toepassen van de Fair
Practice Code zijn wij ons er van
bewust dat toepassing er van
mogelijk zal leiden tot een lagere
output dan in de vorige cultuurplanperiode. Bovendien zal nog
niet voor alle instellingen een gelijk
instapniveau gelden. Van sommige instellingen is bekend of mag
ver wacht worden dat zij al in hoge
mate de code volgen. Voor andere
instellingen zal dat in mindere
mate het geval zijn. Wij hebben de
RRKC dan ook gevraagd om de
aanvragen op maat te beoordelen
en coulant te zijn over eventuele
lagere output als gevolg van de
door voering van de Fair Practice
Code.
Wij onderschrijven de noodzaak
van een gezonde arbeidsmarkt in
de culturele en creatieve sector en
hebben om die reden extra budget
(€ 2,75 miljoen) voor fair practice
gereser veerd om de sector te
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ondersteunen in het door voeren
van fair pay. Op basis van een
begin 2020 door een onafhankelijk
bureau uitgevoerd onderzoek is
voor elke cultuurplaninstelling
berekend of aanvullend budget
voor fair pay benodigd is boven de
geadviseerde subsidiebijdrage en
zo ja, om welk bedrag het gaat.

Een gezonde
arbeidsmarkt in
de culturele en
creatieve sector
is noodzakelijk

1.4	Instrumentarium en
budgettair kader
Het subsidiehuis voor de cultuursector is opgebouwd uit twee
delen: eenmalige en jaarlijkse
subsidies. Met de jaarlijkse
subsidies draagt de stad zorg voor
een culturele infrastructuur van
culturele organisaties die continuïteit waarborgen en die ankerpunten
zijn voor een veelzijdig en kwalitatief hoogstaand cultureel aanbod
voor zoveel mogelijk Rotterdammers. Met de eenmalige subsidies
wordt een flexibel circuit van
kunst- en cultuurprojecten mogelijk
gemaakt waarbinnen ruimte is voor
nieuwe spelers in het veld.
De subsidies zijn niet bedoeld
voor de instandhouding van
organisaties en de dekking van
structurele kosten als overhead en
huisvestingslasten.

In de periode 2017-2020 hebben
wij het subsidiehuis voor cultuur
herijkt. Bestaande regelingen zijn
samengevoegd, nieuwe regelingen zijn toegevoegd en er zijn
aanvullende ondersteuningsmogelijkheden ontwikkeld voor makers
en organisaties die niet in aanmerking kunnen of willen komen voor
subsidie. Door deze wijzigingen
is een stelsel ontstaan dat meer
recht doet aan de huidige structuur
en werkwijze van de Rotterdamse
cultuursector.
Voor meer informatie over de
eenmalige subsidies en andere
ondersteuningsvormen ver wijzen
wij naar de bijlagen bij deze nota.
Wij beperken ons hier tot een kor te
toelichting op de regelingen die
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mate in de culturele behoefte in de
stad. Van hen wordt ver wacht dat
zij het culturele ecosysteem
verlevendigen en bijdragen aan
de maatschappelijke, economische
en energievraagstukken in de
stad. Voor de komende vier jaar
is jaarlijks een bedrag van ruim
veer tig miljoen per jaar beschikbaar. Met dit budget worden
culturele organisaties ondersteund
die van belang worden geacht voor
een veelzijdig, kwalitatief hoogstaand en zo volledig mogelijk
cultureel aanbod in de stad. Of een
organisatie wordt opgenomen in
het Cultuurplan is mede afhankelijk
van het advies dat de RRKC daarover heeft uitgebracht.

1.4.2 Rotterdamse Culturele Basis
en intermediaire instellingen

Instellingen in
Cultuurplan,
Rotterdamse
Culturele Basis
en intermediairs
vormen de basis
van het culturele
ecosysteem
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een relatie hebben met het Cultuurplan.

1.4.1 Cultuurplan
Het Cultuurplan 2021-2024 is de
subsidieregeling voor subsidies
voor vier achtereenvolgende jaren.
Instellingen die opgenomen worden
in het Cultuurplan dragen samen
met de instellingen in de Rotterdamse Culturele Basis (RCB) en de
intermediaire instellingen zorg voor
de ar tistieke continuïteit van de
sector. Ze trekken een gevarieerd
publiek en voorzien in belangrijke

Van een aantal culturele organisaties zijn het bestaansrecht en de
betekenis voor de stad evident.
Een combinatie van sleutelpositie
in het veld, omvang, strategische
dan wel historische relatie met
de stad, excellente producties,
presentaties of programmering en
– mede daardoor – hun betekenis
voor de profilering van de stad in
binnen- en buitenland maakt hen
van strategisch belang voor de
stad. Ze zijn cruciaal voor de
positionering van cultuur in de
stad in relatie tot stedelijke
ontwikkeling. Met hen wil het
college een directere beleidsinhoudelijke relatie aangaan.
Wij ver wachten van de RCB-instellingen dat zij individueel vanuit de
aard van hun bedrijf en gezamenlijk
als gesprekspar tner van de gemeente een bijdrage leveren aan
de sociale, economische, fysieke
en milieu- c.q. klimaatvraagstukken waar voor wij ons gesteld zien.
Daar tegenover krijgen de instellingen in de RCB een subsidieperspectief: continuering van de
subsidie in de periode 2021-2024
staat niet ter discussie; hun meerjarenplannen worden wel beoordeeld
door de RRKC, maar de RRKC
brengt geen advies uit over honore-

ring van de aanvraag. Instellingen
in de RCB moeten:
q
t en minste gedurende twintig
jaar een meerjarige bekostigingsrelatie met de gemeente
Rotterdam hebben;
q 
e en overheidsbijdrage
ontvangen van ten minste
€ 2 miljoen per jaar;
q 
o nder normale omstandigheden
gemiddeld ten minste 100.000
bezoeken per jaar realiseren
en zich actief inzetten voor
het bereiken van nieuwe
publieksgroepen;
q 
g ezien hun verbintenis met
de stad strategisch par tner
kunnen zijn van de gemeente
bij de maatschappelijke,
economische en ruimtelijke
opgaven van de stad.
Hun inhoudelijke (ar tistieke)
kwaliteit en betekenis moet in
voorgaande cultuurplanadviezen
door de RRKC onderschreven zijn.
De volgende culturele instellingen
vormen in de periode 2021-2024
gezamenlijk de RCB:
q
 oncer t- en congresgebouw
C
de Doelen
q 
T heater Rotterdam
q 
L uxor Theater
q 
T heater Zuidplein
q 
M useum Boijmans Van Beuningen
q 
M aritiem Museum Rotterdam
q 
K unsthal Rotterdam
q 
R otterdams Philharmonisch
Orkest.
Samen ontvangen zij een jaarlijkse
subsidie van ongeveer € 46 miljoen.
De besluitvorming over de verdeling van deze middelen is onderdeel van de besluitvorming over
het Cultuurplan.
Een tweede groep instellingen
die buiten de systematiek van het
Cultuurplan geplaatst is, is die van
de instellingen die intermediaire
functies ver vullen:
q 
h et ontwikkelen, beheren en

verhuren van werkruimtes voor
kunstenaars, ontwerpers, kunstenaarsinitiatieven en creatieve
ondernemers;
q 
h et adviseren, ondersteunen en
faciliteren van scholen en culturele instellingen op het gebied
van cultuuronder wijs;
q 
h et adviseren en ondersteunen
van initiatieven op het gebied van
cultuur in de gebieden.
Wij vinden het niet langer wenselijk
en logisch dat deze instellingen
ar tistiek-inhoudelijk beoordeeld
worden. De organisaties die deze
functies uitvoeren, leveren immers
zelf geen ar tistiek product maar
dragen eraan bij dat anderen in de
cultuursector (zoals kunstenaars,
culturele organisaties, creatieven,
culturele initiatiefnemers op gebiedsniveau) hun werk efficiënt en
effectief kunnen doen. De volgende
instellingen die de genoemde functies in de afgelopen jaren hebben
uitgevoerd, ontvangen de komende
jaren subsidie buiten het Cultuurplan:
q
 tichting Kunst Accommodatie
S
Rotterdam (SK AR)
q 
K enniscentrum Cultuureducatie
Rotterdam (KCR)
q 
C ultuur Concreet.
Hun gezamenlijke subsidie bedraagt € 2,55 miljoen.
Bibliotheek Rotterdam en Rotterdam Festivals ontvangen al langer
een subsidie buiten het Cultuurplan. De subsidies voor de intermediaire instellingen, Bibliotheek
Rotterdam en Rotterdam Festivals
zijn onderdeel van het programma
Cultuur, Spor t en Recreatie in de
gemeentebegroting.

1.4.3 BKV-gelden
Naast het gemeentelijk cultuurplanbudget ontvangt Rotterdam uit het
gemeentefonds een decentralisatie-uitkering ter bevordering van
beeldende kunst en vormgeving,
de zogenaamde BK V-gelden.
Omdat de BK V-gelden onlosmake-
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Een aantal
relatief nieuwe
organisaties kan
terecht bij de
Impulsregeling

lijk verbonden zijn met de exploitatie van deze instellingen en dus ook
onderdeel vormen van hun meerjarenplannen, heeft de verdeling van
dit budget plaats in samenhang met
de besluitvorming over het Cultuurplan 2021-2024. Aanvragen voor
BK V-gelden
kunnen alleen worden ingediend
door instellingen die bevordering
van beeldende kunst en vormgeving als kernactiviteit hebben. Om
in aanmerking te komen voor een
bijdrage uit de BK V-gelden, moeten
instellingen in hun aanvraag
duidelijk maken:
q
 f en hoe het plan bijdraagt
o
aan het productieklimaat voor
beeldende kunst en vormgeving;
q 
o f het plan voldoet aan het
uitgangspunt dat de bijdrage
uit de BK V-gelden zoveel als
mogelijk ten goede komt aan de
inkomensvorming in het kader
van de beroepspraktijk van de
begunstigde kunstenaars.
Daarbij is het uitgangspunt dat
minstens 70% van de activiteiten
van de instelling inkomensvormend moeten zijn.

De decentralisatie-uitkering BK V
heeft een omvang van ongeveer
€ 2,3 miljoen.

1.4.4 Impulsregeling
Veel relatief nieuwe culturele
organisaties (twee tot en met acht
jaar oud) willen hun bedrijfsvoering,
publieksbereik of ar tistieke inhoud
ontwikkelen en professionaliseren
en zoeken daarbij coaching.
Dit vraagt extra energie én een
financiële impuls. De Impulsregeling is voor deze organisaties
bedoeld. Zij kunnen een tweejarige
financiële bijdrage aanvragen.
De bijdrage dekt maximaal 50%
van de totale exploitatielasten
van de organisatie, inclusief kosten
van programmering, presentatie
en productie, overhead en kosten
voor de externe coaching of
training die de organisatie zelf
inschakelt voor beantwoording
van de ontwikkelvraag. De regeling
treedt met ingang van 2021
in werking. Aanvragen voor de
eerste twee jaar konden tot
30 september 2020 worden
ingediend.

Budgetverdeling subsidies 2021-2024 (in mln.)
BKV €2,27

Impulsregeling €0,75

Fair Pay €2,75

Intermediairs €2,55

RCB €45,8

Cultuurplan €40,1
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2. A
 dviesproces
Begin juni hebben wij
het cultuurplanadvies
voor de periode 2021-2024
van de RRKC ontvangen.
Een advies dat in onze
ogen ingaat op alle
aspecten van het
gemeentelijk cultuurbeleid,
aanbevelingen doet
en een gemotiveerd
advies uitbrengt over
elke individuele cultuurplanaanvraag.

2.1 	A dvies Rotterdamse
Raad voor Kunst en
Cultuur
2.1.1 Inleiding
In de hiernavolgende paragrafen
geven wij onze reactie op het
algemene advies van de RRKC
en de aanbevelingen die hij ons
doet. Voorafgaand daaraan merken
wij op dat wij erkentelijk zijn voor
de energie en de vele uren die
de RRKC en zijn commissies aan
de voorbereiding van het advies
hebben besteed. Voor ons ligt een
omvangrijk advies en wij realiseren ons dat de vele thema’s en het
grote aantal aanvragen hebben
gezorgd voor een uiterst complexe
adviesaanvraag. Wij danken de
RRKC dan ook voor de resultaten
van zijn werkzaamheden.
Tegelijker tijd constateren wij dat
die complexiteit er helaas ook hier
en daar toe leidt dat onderdelen
niet in alle opzichten consistent
zijn en dat het algemene deel
soms niet aansluit bij de adviezen
over de individuele aanvragen.
Een aantal aanvragers heeft ons
laten weten dat feedback op het
RRKC-advies niet is ver werkt en
dat sommige conclusies van de
RRKC gebaseerd zijn op foutieve
informatie en niet op feiten gebaseerde aannames, die ver volgens
niet geverifieerd zijn. Dat heeft
helaas effect op het advies als
geheel. Wij hebben ons na overleg
met de RRKC genoodzaakt gezien
het advies in enkele gevallen te
corrigeren. Ook hebben wij voor
door de RRKC geadviseerde bedragen buiten het Cultuurplan (nieuwe
stadsmuseale functie en jazzpro-
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grammering) ruimte moeten vinden
binnen het beschikbare cultuurplanbudget. Ze zijn in onze ogen
essentieel voor het cultuurbeleid in
de komende cultuurplanperiode.
Als gevolg hier van hebben wij op
een aantal plaatsen moeten afwijken van de adviezen over de afzonderlijke aanvragen. Zo hebben
wij onder andere de door de RRKC
voorgestelde budgettaire groei
van een aantal instellingen moeten
beperken. Wij vinden de verdere
ontwikkeling en professionalisering
van de zogenoemde doorgroeiers
van groot belang en hadden deze
instellingen daar toe graag volledig
in staat gesteld. Wij zien ons
echter genoodzaakt hun groei in
enkele gevallen te temporiseren,
overigens in de wetenschap dat
deze instellingen een aanvullende
bijdrage ontvangen in het kader
van hun fair pay.

2.1.2 Algemeen beeld
De RRKC is van mening dat de culturele sector vitaal en dynamisch
is, vol energie en nieuwe plannen.
De conclusie is dat het geheel
van instellingen met een positief
advies zorgt voor een breed en
divers cultuuraanbod met ruimte
voor experiment. Uit de aanvragen
komt het beeld naar voren dat het
over het algemeen goed gaat met
het Rotterdamse cultuuraanbod en
met de culturele instellingen, zowel
ar tistiek als bedrijfsmatig. Wij zijn
daar blij mee en zien daarin mooie
perspectieven voor een bloeiend
cultureel klimaat in de stad.
Tegelijker tijd past daarbij een
grote kanttekening. Alom bekend
is dat de cultuursector een van
de zwaarst door de coronacrisis

21

Cultuurplan
2021-2024

De culturele
sector is vitaal
en dynamisch,
vol energie en
nieuwe plannen

getroffen sectoren is, dat de financiële gevolgen van de coronacrisis
groot zijn en dat de bedrijfscontinuïteit van een groeiend aantal
culturele organisaties en zelfstandige ondernemers onder druk staat.
Over wat dit voor de komende jaren
betekent, is op het moment van
besluitvorming over het Cultuurplan 2021-2024 nog heel weinig te
zeggen. Alles hangt af van externe
factoren als de beschikbaarheid
van een vaccin, de mate waarin
het coronavirus tot die tijd de kop
opsteekt en de beperkende maatregelen die dat ver volgens tot gevolg
heeft. Wij blijven de ontwikkelingen
voor de cultuursector nauwlettend
monitoren en zullen die maatregelen treffen die nodig zijn om het
culturele ecosysteem in Rotterdam
in stand te houden, ook al zullen
die op termijn op onderdelen misschien pijnlijk zijn.
Het is goed te lezen dat de RRKC
constateer t dat veel gevestigde
instellingen proberen hun verantwoordelijkheid te pakken, dat doorgroeiers belangrijke stappen zetten
op inhoud en ondernemerschap en
dat nieuwkomers aansluiten op de
belevingswereld van jonge makers
en nieuw publiek. Ook de geconstateerde maatschappelijke gedrevenheid van met name de nieuw-

komers, de laagdrempeligheid van
veel instellingen en de grote groep
instellingen die aanbod verzorgt
voor talentontwikkeling juichen wij
toe. Daarmee sluit de cultuursector aan bij de thema’s die voor ons
van groot belang zijn en waarop wij
later in dit document nog terugkomen: inclusiviteit, innovatie en
interconnectiviteit.

3.
Over de doorgroeiers merkt de
RRKC nog op dat de meerderheid
van de groep die in 2016 voor het
eerst een subsidieaanvraag in het
kader van het Cultuurplan indiende, in de afgelopen jaren bewezen
heeft van toegevoegde waarde te
zijn voor de stad en in staat is gebleken zich binnen het Cultuurplan
bedrijfsmatig en organisatorisch
verder te ontwikkelen. De RRKC
doet een beroep op de gemeente
én op de cultuursector (de RCB-instellingen in het bijzonder) om
te bedenken hoe de innovatieve
aanpak en best practices van de
doorgroeiers en nieuwkomers
beter verbonden kunnen worden
met organisaties die minder goed
in staat zijn om een bredere doelgroep te bereiken. Wij nemen
deze oproep van de RRKC ter har te
en zullen met het Directeurenoverleg van Rotterdamse culturele
instellingen in overleg treden om
een gezamenlijk antwoord op deze
vraag te vinden.

2.1.3 Publiek
Publieksbereik
De RRKC is van mening dat de
doorgroeiers en de nieuwkomers
met een relatief klein deel van
het totale cultuurplanbudget een
belangrijke bijdrage leveren aan
de noodzakelijke verbreding voor
het culturele aanbod. Ook constateer t de RRKC dat de aandacht van
wijkgericht aanbod is toegenomen,
maar dat de spreiding nog beperkt
is. De RRKC doet daarom de
volgende aanbevelingen:
1. O
 m een diverser publiek te
bereiken adviseer t de RRKC de
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2.

4.

5.

lijn naar publieksvernieuwing
die in de periode 2017-2020 is
ingezet, door te trekken door
nieuwkomers en doorgroeiers
meer ruimte te geven.
N
 ieuwe instellingen die worden
opgenomen in het Cultuurplan
2021-2024 moeten verplicht
worden deel te nemen aan het
sectorbrede publieksonderzoek.
I nspanningen om publiek te
verbreden of te verdiepen
moeten verplicht worden, zowel
voor individuele instellingen
als voor projecten waarin
instellingen samenwerken aan
publieksuitbreiding. De gegevens moeten voldoen aan
kwaliteitseisen (beschikbaarheid
en betrouwbaarheid).
A lle instellingen zorgen samen
voor een compleet aanbod voor
alle doelgroepen. Concretiseer
als gemeente de ambities voor
het publieksbereik voor de collectieve opgave van de sector.
Maak duidelijk wie aanspreekbaar is op de collectieve ambities en resultaten.
D e beschikbaarheid van publieksgegevens voor de cultuurplanadvisering door de RRKC
moet worden verbeterd. Het is
wenselijk dat Rotterdam Festivals
de gegevens deelt met de RRKC.
Dit zou de raad in staat stellen
een gefundeerd advies te formuleren over het totale publieksbereik en de publieksverbreding
van de sector.

De conclusies en aanbevelingen
van de RRKC sluiten aan bij onze
ambities en onze reactie op het
onderzoek ‘Waarde van publiek.
Onderzoek publieksbereik cultuurplaninstellingen’ van de Rekenkamer Rotterdam ( juni 2020). Voor
een deel zijn de aanbevelingen
inmiddels onderdeel van het beleid.
Zo zijn alle meerjarig gesubsidieerde instellingen verplicht deel te
nemen aan het onderzoek met het
Culturele Doelgroepenmodel van
Rotterdam Festivals, tenzij zij daarvoor expliciet ontheffing krijgen

(bijvoorbeeld omdat zij geen
publieksfunctie hebben). Met
Rotterdam Festivals hebben wij
de afspraak dat deze iedere deelnemer advies op maat lever t en
voor het ver volg van het onderzoek
per instelling kwaliteitseisen stelt.
Bij aanvang van het Cultuurplan
2021-2024 maken we met alle
instellingen concrete afspraken
over hun ambitie en strategie op
het gebied van publieksbereik,
inclusief op welke doelgroepen zij

zich richten. Dat betekent nadrukkelijk ook dat niet iedere instelling
zich hoeft te richten op Wijkgerichte Vrijetijdgenieters en/of Stedelijke
Toekomstbouwers, maar wel dat het
resultaat voor de sector als geheel
is dat er aanbod is voor alle
Rotterdammers. Van de RCB-instellingen ver wachten we dat zij hier
een instellingsoverstijgende verantwoordelijkheid in nemen.
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Ten slotte: in het Cultuurplan 20212024 worden twintig nieuwkomers
opgenomen en komen veer tien van
de toetreders in het Cultuurplan
2017-2020 terug. In totaal krijgen
de doorgroeiers en nieuwkomers
de komende periode € 3,7 miljoen
subsidie. Dat is ruim 9% van het
budget en bijna drie keer zoveel als
de nieuwkomers ontvingen die in
het Cultuurplan 2017-2020 toetraden, een substantieel grotere ruimte voor deze groepen instellingen.

Spreiding
Wij kunnen ons vinden in de drie
categorieën wijkgericht aanbod die
de RRKC onderscheidt bij zijn analyse van de geografische spreiding
van instellingen over de stad:

De culturele
sector dient
vooral de
participatie van
Wijkgerichte
Vrijetijdsgenieters
en Stedelijke
Toekomstbouwers
te vergroten

Met het Directeurenoverleg van de
Rotterdamse culturele instellingen
gaan we in gesprek over de vraag
wat de collectieve ambitie van de
sector is, hoe de sector die gaat
realiseren en wie aanspreekbaar is
op de resultaten.
Wat ons betreft is de inzet voor de
komende jaren dat het publieksbereik van de sector als geheel stijgt
van 65 naar 70%. Daarbij dient de
sector vooral de par ticipatie van
Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters
en Stedelijke Toekomstbouwers te
vergroten, vanuit de gedachte dat
de cultuursector als geheel zoveel mogelijk Rotterdammers moet
bereiken. De genoemde publiekssegmenten zijn op dit moment
onder ver tegenwoordigd bij de
cultuurplaninstellingen, festivals en
evenementen. Tegelijker tijd geven
zij in kwalitatief onderzoek aan wel

te willen deelnemen, maar hierbij
drempels te er varen.
De vijfde aanbeveling nemen wij
eveneens over, maar in aangepaste
vorm. Wij delen de mening van de
RRKC dat hij voor de advisering
over cultuurplanaanvragen op instellingsniveau moet kunnen beschikken
over de resultaten van het publieksonderzoek en dat de RRKC moet
kunnen rekenen op correctheid, representativiteit en vergelijkbaarheid
daar van. Wij zullen met de stichting
Rotterdam Festivals en het Directeurenoverleg van de Rotterdamse
Culturele instellingen afspreken dat
de onderzoeksresultaten met ingang
van 2021 op instellingsniveau door
de instellingen met de gemeente
gedeeld worden, zodat eenduidige, betrouwbare gegevens voor de
volgende cultuurplanprocedure voor
de RRKC beschikbaar zijn.

1. W
 ijkgericht in de wijk: instellingen zijn gevestigd in een wijk
buiten het centrum en zijn uitsluitend gericht op de eigen wijk.
2. B ovenwijks gericht in de wijk:
instellingen zijn gevestigd in
een wijk buiten het centrum en
hebben zowel een wijkfunctie
als een functie voor de hele stad
vanwege een bepaald specialisme of een speciale doelgroep.
3. S tedelijk gericht met wijkgerichte programma’s: instellingen
gevestigd in/rond het centrum
met ‘nomadische’ producten die
overal in de stad opduiken.

Om een zo volledig mogelijk beeld
te krijgen van de spreiding van
voorzieningen en aanbod over de
stad nemen we het advies van de
RRKC voor een spreidingskaar t
over. Aangevuld met instellingen
in de Impulsregeling en op termijn
zo mogelijk ook ondersteund door
DNA-gegevens 4 en aangevuld met
organisaties die gesubsidieerd
worden vanuit andere instrumenten
en van elk van de gebieden, kan
de kaar t op termijn zorgen voor
spreiding én voor goede aansluiting
van vraag en aanbod op gebiedsniveau.
Het ontwikkelproces van de spreidingskaar t en het transitieproces
naar verdere spreiding van voorzieningen in de gebieden zullen
we de komende jaren monitoren.
Om de spreiding van cultuur over
de gebieden te bevorderen en de
deelname van Wijkgerichte Vrijetijdgenieters en Stedelijke Toekomstbouwers te vergroten, star ten we
in de komende beleidsperiode een
plusprogramma in aanvulling op
het Cultuurplan. Een collectief van
culturele instellingen ontwikkelt een

De analyse sluit aan bij de ontwikkelingen die ook wij zien. De
inzet en versteviging van cultuur
in de wijken en gebieden is zichtbaar, met name op enkele vliegwielknooppunten. Maar daar staat
tegenover dat de spreiding nog
beperkt is. Voldoende wijkgericht
aanbod en een bredere spreiding
blijven ook wat ons betreft een
belangrijk aandachtspunt voor de
komende jaren. Ons streven voor
de langere termijn is het voorzieningenniveau en de culturele programmering in elk van de veer tien
Rotterdamse gebieden te versterken in aansluiting op de wensen en

4)
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behoeften van de inwoners van het
gebied.

Kenmerken van en culturele behoeften in een gebied.
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2.1.4 Bedrijfsvoering
Bij de beoordeling van de ingediende aanvragen heeft de RRKC
gekeken naar:
qb
 edrijfsmatige inrichting op het
gebied van financiën, personeel,
huisvesting en governance;
q financieringsmix;
q invulling van het aspect fair pay,
zoals bedoeld in de Fair Practice
Code.

Bedrijfsmatige inrichting
De RRKC constateer t in het algemene deel van zijn advies een
grote variatie in bedrijfsmatige
inrichting. In de individuele instellingsadviezen beoordeelt de RRKC
dit aspect van elke aanvraag. Hij
tekent daarbij aan dat de grote
diversiteit het lastig maakt algemene trends te destilleren.

Good governance
is een basisprincipe voor
het goed
functioneren
van culturele
organisaties
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plan dat gericht ingezet kan worden
in de gebieden Prins Alexander
en IJsselmonde, twee gebieden
waar deze publiekssegmenten sterk
ver tegenwoordigd zijn.
Binnen de Lokale culturele programmering zullen we eveneens
extra aandacht aan de genoemde
publiekssegmenten besteden. Met
Rotterdam Festivals is de afspraak
dat bij het samenstellen van de
evenementenkalender extra wordt
ingezet op aanbod voor de Wijkgerichte Vrijetijdgenieters en de
Stedelijke Toekomstbouwers. Met
het bestaande programma Stadscultuur investeren we de komende
jaren onder meer in de cultuurpar ticipatie in Delfshaven, Afrikaanderwijk, Oude Noorden en Hoek van
Holland. En met het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid ten slotte
werken we aan versterking van de
cultuurpar ticipatie op de zuidelijke
Maasoever. Met het oog hierop ontwikkelen wij een Cultuur visie voor
dit deel van de stad.

Wij betreuren dat de RRKC in zijn
beschouwing over de beeldende
kunst oordeelt dat bij ‘veel organisaties’ de governance nog te
wensen overlaat. Concreet gaat
de opmerking over drie aanvragen
waar van één bovendien een negatief advies heeft gekregen en het
voor de andere twee de vraag is of
er sprake is van strijdigheid met het
principe van onafhankelijkheid en
integriteit.
Wij hechten er zeer aan dat de
governance van door de gemeente
gesubsidieerde instellingen zowel
formeel als materieel op orde is.
Wij zijn daarom blij dat vrijwel alle
cultuurplanaanvragers voldoen
aan de Governance Code Cultuur.
Governance is naar onze mening
meer dan alleen het functioneren
van raad van toezicht en bestuur en
gaat indirect ook over organisatorische en bedrijfsmatige aspecten
en het handelen van de organisatie
als geheel. Fair pay, diversiteit,
inclusiviteit, maar ook integriteit,
zorgvuldig ondernemerschap en
maatschappelijke betrokkenheid
zijn uitingsvormen waarin visies en
handelen van bestuur en raad van
toezicht gerepresenteerd worden.

Good governance vinden wij een
basisprincipe voor het goed functioneren van de culturele organisaties.
Wij zullen de komende jaren in
gesprek blijven met de cultuurplaninstellingen over de vraag of
zij hun organisatie overeenkomstig de Governance Code Cultuur
besturen. Om te beginnen zullen
wij alle instellingen in het Cultuurplan 2021-2024 begin 2021
opnieuw toetsen op de vraag of zij
formeel en materieel nog altijd aan
de wettelijke eisen en de Governance Code Cultuur voldoen. Ook
zullen wij ze aan de hand van de
Rotterdamse Leidraad Governance (opnieuw) categoriseren, zodat
wij het meta-toezicht dat behoor t
bij de subsidierelatie adequaat kunnen uitvoeren. Via de jaarstukken
dienen instelling verantwoording af
te leggen over governance. Zeker
in de gevallen waarin wij zelf benoemingsrecht hebben, zullen we
instellingen scherp blijven aanspreken op formele tekor tkomingen en
strijdigheid met het gemeentelijk
beleid en/of de Governance Code
Cultuur. Zo nodig zullen wij instellingen aanspreken die niet aan de
Governance Code Cultuur en wettelijke regels rond dit thema voldoen.
Omgekeerd zullen wij geslaagde
initiatieven en goede ideeën agenderen om navolging te bevorderen.

Financieringsmix
Wij nemen het verzoek van de
RRKC over om in de volgende
Cultuur verkenning de ontwikkeling van de financieringsmix in de
cultuursector opnieuw in beeld te
brengen. In de Cultuur verkenning
2017 constateerden wij over de
financieringsmix en de veerkracht
van culturele organisaties, net
als het onderzoeksbureau Rebel
in zijn onderzoek voor het Directeurenoverleg van Rotterdamse
Culturele instellingen eind 2019, dat
de financiële positie van de cultuursector de afgelopen jaren is verbeterd, maar dat de sector nog zeer
kwetsbaar is. Dat het herstel van de

sector sinds de bezuinigingen van
2013 volgens de RRKC deels ten
koste is gegaan van fair pay, willen
wij waar mogelijk de komende jaren
corrigeren door het extra budget
dat wij vrijgemaakt hebben voor dit
doel. Wij gaan daarop in de volgende paragraaf nader in.
Wij zijn het met de RRKC eens dat
uit de ingediende aanvragen opnieuw het beeld oprijst, dat de cultuursector wat betreft de financieringsmix veel potentie heeft maar
ook zeer kwetsbaar is. De instellingen zijn nog steeds onvoldoende
weerbaar om tegenslag op te
vangen. De coronacrisis heeft
uitgewezen hoe waar dit is. De
gevolgen zijn in de eerste maanden van de crisis al zeer ingrijpend
gebleken. Dankzij extra ondersteuning van het Rijk, de inzet van
het Rotterdamse Noodfonds Spor t
en Cultuur en onttrekkingen aan
de reser ves van de instellingen
zelf zijn faillissementen in 2020
voorkomen, maar onder de huidige
omstandigheden zijn de zorgen
over de toekomst zeker niet weggenomen.
Wij zullen ons met de cultuursector
beraden op wat gedaan kan worden
om de weerbaarheid de komende
jaren te vergroten.
Wij zijn het met de RRKC eens dat
een goede financieringsmix en een
risicoanalyse die in beeld brengt
wat te doen als bepaalde inkomstenbronnen wegvallen, essentieel
zijn voor een – in economische zin
– veerkrachtige en duurzame organisatie. Wij voegen daar nog het
belang van voldoende weerstandvermogen aan toe. De coronacrisis
heeft nog eens laten zien hoe
belangrijk deze aspecten van de
bedrijfsvoering zijn. Financieringsmix en weerstandsvermogen zijn
dan ook onder werpen die wij in
onze gesprekken met de cultuursector de komende tijd zeker verder
willen ontwikkelen en concretiseren. Daarbij is onder andere de
vraag aan de orde welke verhou-

ding voor de individuele instellingen optimaal is en welke norm
daarbij past voor een weerstandsvermogen dat een realistische overbruggingsperiode bij calamiteiten
mogelijk maakt.
Uit het advies van de RRKC leiden
wij af dat combinaties van culturele
en horeca-activiteiten in de sector
als exploitatie- en verdienmodel
de RRKC aanspreken. In principe
delen wij die opvatting, maar wij
wijzen daarbij wel op de uitgangspunten die wij in 2017 formuleerden
voor nevenactiviteiten van culturele
instellingen:
1. d
 e nevenactiviteit moet in lijn
zijn met of dienstbaar aan de
hoofdactiviteit en daarmee aan
de ar tistieke en/of ideële doelstellingen van de instelling en het
publiek belang dat deze dient;
2. n evenactiviteiten moeten in principe ten minste kostendekkend
zijn. Dit impliceer t dat eventuele
verliezen moeten worden opgevangen met de opbrengsten
uit (andere) nevenactiviteiten of
fondsen en niet met publiek geld
(subsidie). Dit moet toetsbaar
zijn en in de verantwoording en
de administratie van de instelling
moeten de kosten en opbrengsten van de verschillende activiteiten dus inzichtelijk worden
gemaakt (en eventueel ook in
juridische zin apar t worden gezet
door de nevenactiviteit in een
separate rechtspersoon onder
te brengen zoals een BV of een
apar te stichting);
3. instellingen mogen niet met
publieke middelen of -faciliteiten oneigenlijk concurreren met
‘marktpar tijen’;
4. d e nevenactiviteit mag niet ten
koste gaan van de toegankelijkheid/bereikbaarheid van de
reguliere activiteiten van de
instelling.

Fair Pay
Fair pay en toepassing van de Fair
Practice Code vinden wij van groot
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Fair pay moet
voor alle culturele
organisaties een
vanzelfsprekendheid worden

belang. Nadrukkelijk hebben wij
de aanvragers voor het Cultuurplan 2021-2024 daarom gevraagd
de Fair Practice Code te onderschrijven en daarnaar te handelen
volgens het principe ‘pas toe of leg
uit’.
De RRKC concludeer t dat instellingen relatief weinig met de Fair
Practice Code hebben gedaan.
De keuze tussen meer ambitie
tonen of fair pay te bekostigen ten
koste van de ambities viel over het
algemeen uit in het voordeel van de
ambities. De inzet van instellingen
voor fair pay varieer t. Aanvragers
die dit concreet maken, kiezen een
voor hen belangrijk speerpunt,
variërend van het verhogen van
de vergoeding voor freelancers
en meer volgens de cao betalen,
tot een betere pensioenregeling of
compensatie voor structureel overwerk. Instellingen die hun ambities
willen waarmaken, zetten vaak in op
professionalisering en (lichte) groei
van de organisatie, in combinatie
met elementen van fair pay.
Wij vinden het te betreuren dat
fair pay nog altijd geen vanzelfsprekendheid is voor alle culturele
instellingen en dat ambitie lijkt te

prevaleren boven rechtvaardige
vergoeding voor freelancers en
eigen personeel. De RRKC heeft
per individuele aanvraag de omgang met de code beoordeeld en
hierover in de meeste gevallen een
advies uitgebracht. Wij constateren dat de RRKC vaak begrip toont
voor het ontbreken van informatie
over fair practice of het toepassen
van de code, ter wijl een beschrijving van het gevraagde (groei)model richting fair practice in de jaren
2021-2024 in vrijwel alle aanvragen
ontbreekt. Ook oordeelt de RRKC
mild over het feit dat slechts een
klein aantal instellingen de vraag
over het benodigde bedrag voor
het toepassen van fair practice
beantwoord heeft, ter wijl daarmee
niet is voldaan aan de richtlijnen
voor cultuurplanaanvragen.
Gegeven het feit dat wij expliciet
in de richtlijnen hebben opgenomen dat wat ons betreft fair pay
prevaleer t boven nieuwe ambities
of extra output, hadden wij van de
RRKC een meer kritische houding
ver wacht op dit punt. Wij wijzen wat
dat betreft ook op de eigen verantwoordelijkheid van de sector in
het toepassen van de Fair Practice
Code, een door henzelf opgestelde richtlijn voor de omgang met
eigen personeel, flexwerkers en
opdrachtnemers. De sector maakt
als werk- of opdrachtgever zelf de
afspraken met personeel (vast of
tijdelijk) of opdrachtnemers en zou
dat volgens de code moeten doen
op basis van de geldende cao of
honoreringsrichtlijnen.
De RRKC bepleit voldoende honorering van de nieuwe aanvragers
en doorgroeiers voor wie hij een
positief advies afgeeft, zodat deze
voldoende financiële ruimte hebben
om hun plan uit te voeren. Ook
bepleit de RRKC deskundige hulp
voor kleinere organisaties die geen
lid zijn van een brancheorganisatie
en onvoldoende kennis hebben om
tot een goed plan voor fair practice
te komen.
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Wij onderschrijven het belang van
voldoende financiële ruimte voor
nieuwe aanvragers en doorgroeiers
zodat deze voldoende financiële
ruimte hebben om hun plannen uit
te voeren. Tegelijker tijd constateren
wij dat de RRKC bij een aantal van
deze instellingen een lager subsidiebedrag adviseer t dan door de
instellingen zelf gevraagd en dat de
RRKC aangeeft het realiteitsgehalte
van de gevraagde bedragen voor
fair pay niet te kunnen beoordelen.
Binnen die beperkingen hebben wij
de geadviseerde bijdragen voor de
kleine, nieuwe aanvragers en doorgroeiers dan ook beoordeeld. Ook
hebben wij de in paragraaf 1.3.4
genoemde extra middelen verdeeld
over de cultuurplanaanvragers die
wij willen opnemen in het Cultuurplan, zodat zij kunnen voldoen aan
het uitgangspunt van fair pay. Met
uitzondering van het Rotterdams
Philharmonisch Orkest (RPhO)
ontvangen de culturele instellingen in de Rotterdamse Culturele
Basis geen middelen voor fair pay,

aangezien ons uitgangspunt is dat
deze in hoge mate voldoen aan de
beginselen van de Fair Practice
Code en fair pay. Het RPhO heeft
recent te maken gekregen met een
herziening van de remplaçantenregeling die onevenredig zwaar drukt
op de begroting.
De aanbeveling om deskundige
hulp te organiseren voor kleinere
organisaties die geen lid zijn van
een brancheorganisatie en onvoldoende kennis hebben om tot
een goed plan voor fair practice
te komen, nemen wij ter har te met
de kanttekening dat de landelijke
infrastructuur op het gebied van
fair practice uitgebreid is en de
brancheorganisaties een belangrijke rol hebben in het ondersteunen
van de cultuursector op dit thema.
Een investering in een lidmaatschap betaalt zich op termijn zeer
waarschijnlijk ten volle terug. Met
het Directeurenoverleg van Rotterdamse culturele instellingen zullen
wij overleggen op welke wijze de
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Inclusiviteit is voor
het cultuurbeleid in
de komende jaren
het belangrijkste
speerpunt

sector en wij de informatievoorziening over het toepassen van fair
practice verder kunnen verbeteren.

2.2	De drie I’s: Inclusiviteit,
Innovatie en Interconnectiviteit
2.2.1 Inclusiviteit
In zijn advies stelt de RRKC dat
in de meeste aanvragen voor de
Cultuurplanperiode 2021-2024
zowel een visie als ambities en een
plan van aanpak voor inclusiviteit
ontbreken. Hoewel instellingen
zeggen inclusiviteit in hun DNA
te hebben, worden hun intenties
zelden concreet gemaakt, aldus de
RRKC. Wel lijken de doorgroeiers
en nieuwkomers in de ogen van de
RRKC beter invulling te geven aan
dit speerpunt dan de instellingen
binnen de RCB. Een gevoel van
urgentie en verantwoordelijkheid
lijkt met name bij die groep te ontbreken.
Wij vinden dat ernstig en zorgelijk.
Inclusiviteit is het belangrijkste
speerpunt in het cultuurbeleid voor
de komende jaren. De cultuursector
moet zo snel als mogelijk in alle opzichten divers en inclusief worden,
dat wil zeggen een afspiegeling
zijn van de Rotterdamse samenleving in programmering/presentatie, publiek, personeel en par tners.
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Met name van de RCB-instellingen
ver wachten wij dat zij vanuit hun
specifieke positie een voorbeeld
geven om de noodzakelijke veranderingen op het gebied van diversiteit en inclusiviteit te realiseren.
Ook constateer t de RRKC dat de
interpretaties van het begrip soms
beperkt zijn en aanvragers inclusiviteit relateren aan hun internationale programmering of activiteiten
uitvoeren op Rotterdamse scholen.
Of dat inclusiviteit gelijkgesteld
wordt aan culturele diversiteit. Wij
delen de mening van de RRKC dat
het begrip ‘inclusiviteit’ daarmee
te kor t wordt gedaan. Niet alleen
wij, maar ook de Code Diversiteit & Inclusie verbreedt de term
inclusiviteit nadrukkelijk. Het gaat
niet alleen om culturele of etnische
diversiteit, maar ook om diversiteit
en inclusiviteit in sekse, gender,
leeftijd, met /zonder beperking
enz. Ook gaat het niet alleen om
diversiteit en inclusiviteit in aanbod
en publiek, maar ook in personeel
(incl. bestuur en raad van toezicht)
en par tners.
De conclusie van de RRKC dat de
discipline Letteren & Debat een
opvallende inhaalslag heeft
gemaakt op het gebied van inclusiviteit ter wijl onder andere Beeldende Kunst & Fotografie, de museale

sector en cultuureducatieorganisaties hierin nog stappen moeten
zetten, delen wij gedeeltelijk. Wij
zijn van mening dat vrijwel alle
organisaties in de culturele
sector nog een aantal forse stappen te zetten hebben op het gebied
van diversiteit en inclusiviteit,
met name in hun interne organisatie
en de keuze van hun (samenwerkings)par tners. Daarom was
een explicieter en steviger oordeel
van de RRKC over het ontbreken
van plannen van aanpak op het
gebied van inclusiviteit volgens
ons op zijn plaats geweest. Het
mag duidelijk zijn dat mede in
het licht van het maatschappelijke
debat over inclusiviteit en
diversiteit de tijd van halfslachtige
voornemens op dit gebied
ruimschoots voorbij is.
Gezien de volgens de RRKC
magere invulling van inclusiviteit in
het merendeel van de aanvragen,
adviseer t de RRKC de gemeente
q inclusiviteit prioriteit te blijven
geven in het gemeentelijk
cultuurbeleid;
q te monitoren hoe instellingen
eraan werken inclusiviteit in
praktijk te brengen vanaf de
Cultuurplanperiode 2021-2024,
zodat blijvend druk op de ontwikkelingen wordt uitgeoefend;
q d e huidige mate van verantwoording tegen het licht te houden
om na te gaan in hoeverre die afdoende is om inclusiviteit binnen
de cultuursector daadwerkelijk te
bevorderen. De Raad adviseer t
inspanningen op het gebied van
inclusiviteit op te nemen in de
prestatieafspraken tussen gemeente en instellingen;
q n ieuwkomers in het Cultuurplan
ruimte te geven, omdat die opvallend vaker dan andere organisaties al inclusief opererende
organisaties zijn;
q d oorgroeiers de kans te geven zich verder te ontwikkelen,
vanwege de bijdrage die zij in

toenemende mate leveren aan
een inclusieve cultuursector in
Rotterdam.
Wij beschouwen inclusiviteit als het
belangrijkste speerpunt voor het
cultuurbeleid in de komende jaren.
Wij nemen het advies van de RRKC
daarom over met de toevoeging dat
er wat ons betreft in de cultuursector nadrukkelijk meer daadkracht
op dit thema nodig is. Met klem
benadrukken wij nogmaals dat het
hier om een urgente en noodzakelijke gedragsverandering gaat, waarvoor de verantwoordelijkheid in de
eerste plaats bij de sector zelf ligt:
het is de sector die de Code Diversiteit & Inclusiviteit heeft opgesteld
en tot norm heeft gemaakt. Het is
dan ook primair aan de sector om
deze zelfopgelegde code daadwerkelijk en concreet toe te passen in
de cultuurplanperiode 2021-2024.
De oproep van de RRKC aan de
cultuursector om in gezamenlijkheid inspanningen te ontwikkelen
om op het terrein van inclusiviteit
en diversiteit flinke stappen te maken, steunen wij daarom van har te.
De gezamenlijke inspanningen
moeten wat ons betreft leiden tot
aantoonbare resultaten, te beginnen in de samenstelling van raden

van toezicht, besturen en directies
in de gehele sector.
Wij zullen de komende jaren nauwlettend monitoren hoe de sector
zich op het gebied van inclusiviteit
en diversiteit ontwikkelt, met name
op het gebied van personeel en
governance omdat daar wat ons
betreft de verandering in perspectief begint. Als acties en resultaten
naar onze mening onvoldoende zijn
of uitblijven, zullen wij bovendien
niet schuwen scherpe gesprekken
met instellingen te voeren. Maar het
begint – nogmaals – wat ons betreft
bij een gedragsverandering in de
sector, gericht op
q r uimte voor een inclusieve manier
van produceren, programmeren
en presenteren;
q e en afspiegeling in personeel en
raden van toezicht /besturen die
recht doet aan de samenstelling
van de Rotterdamse bevolking
en het recente maatschappelijke
debat over dit onder werp.
Wij steunen de sector bij het laatste
en hebben ons met het oog daarop inmiddels aangesloten bij het
initiatief van het Directeurenoverleg
van Rotterdamse culturele instel-
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worden gerealiseerd waar beide
par tijen individueel niet toe in staat
zijn. Wij zien veel kansen voor
spraakmakende vernieuwingen
als de sector in staat is om de
sterke kanten van beide typen
organisaties op een duurzame
manier met elkaar te verbinden.
Het spreekt voor zich dat wij
culturele instellingen alle ruimte
bieden om te innoveren of commerciële activiteiten te ontplooien
buiten de gangbare als horeca
en museumwinkel. Het subsidiekader biedt deze ruimte naar onze
mening en wij zullen er voor waken
dat die ruimte geboden blijft
worden. Wij maken met de
instellingen afspraken over te
leveren output, maar laten hen
vrij in de manier waarop zijn hun
bedrijfsvoering vormgeven en de
output tot stand komt. Het subsidiekader staat bovendien het ontplooi-

Culturele
instellingen
krijgen alle
ruimte om te
innoveren
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lingen voor een actieprogramma
Inclusiviteit gericht op personeel en
governance.

2.2.2 Innovatie
Het advies van de RRKC over innovatie stemt ons over het algemeen
positief over het innovatief vermogen van de cultuursector. Dat beeld
wordt verder versterkt door de afzonderlijke instellingsadviezen. Met
de RRKC zijn wij het echter eens
dat er ruimte is voor verdere ontwikkeling. De sector is erbij gebaat
als instellingen een duidelijke visie
en strategie formuleren op de wijze
waarop zij vernieuwing tot stand
willen brengen. Wij constateren met
de RRKC dat dit nu bij een deel van
de instellingen ontbreekt of nog
aandacht behoeft.
De manier waarop instellingen
omgaan met de beperkende
COVID-19 -maatregelen, laat zien
dat de cultuursector in staat is tot
snelle aanpassing en vernieuwing.
De crisis, waarin de sector in maar t

en van commerciële activiteiten
niet in de weg, mits deze aansluiten bij de in 2017 geformuleerde
uitgangspunten voor goed ondernemerschap, zoals hier voor
opgenomen.
Substantiële vooruitgang op de
door ons geformuleerde speerpunten is voor ons essentieel.
Wij zullen de instellingen in het
Cultuurplan 2021-2024 daarom
vragen daarover jaarlijks te rapporteren in hun jaarstukken. Wij zullen
de voor tgang op twee manieren
monitoren: via de beoordeling van
de jaarstukken en in onze beleidsgesprekken met de culturele instellingen. Wij zien echter af van een
door de RRKC geadviseerde strikte
operationalisering van innovatie in
de vorm van een vaste en meetbare
prestatie, omdat dit de vrijheid die
nodig is om te kunnen innoveren
naar onze mening te veel beperkt.

Onderzoek en experiment bieden
geen gegarandeerd resultaat,
maar zijn wel van essentieel belang
om tot innovatie te komen.

2.2.3 Interconnectiviteit
De RRKC constateer t dat interconnectiviteit zich over het
algemeen beperkt tot samenwerking binnen de cultuursector
en dan veelal projectmatig in de
vorm van cross-overprojecten
tussen disciplines, of de uitvoering
van activiteiten op verschillende
locaties of in andere contexten.
Van structurele, onderlinge verbondenheid met toegevoegde waarde
is volgens de RRKC geen sprake.
En hoewel veel aanvragers diverse
samenwerkingspar tners noemen
om aan te geven dat zij de maatschappelijke opgaven ter har te
nemen, constateer t de RRKC dat
een concrete uitwerking van de
samenwerking en de beschrijving

2020 terecht kwam, heeft binnen
enkele maanden geleid tot innovaties over de gehele breedte, van
het ontwikkelen van nieuwe inzichten en werkwijzen tot nieuwe
manieren van publiek bereiken en
digitaliseren. Wij moedigen de
cultuursector aan om te blijven
experimenteren binnen alle fasen
van het creatieve proces, van
scheppen tot presenteren.
Daarbij onderstrepen wij de
waarde van samenwerking voor
vernieuwing. Het aangaan van
samenwerkingen op gelijkwaardige
voet, waarin men elkaar inspireer t
en van elkaar leer t, is essentieel om
de cultuursector als geheel en de
verbinding van de sector met
andere domeinen in de samenleving in stand te houden en te
versterken. De slagkracht van
grote instellingen in combinatie
met het flexibele en dynamische
karakter van kleine, jonge organisaties, maakt dat innovaties kunnen

33

Cultuurplan
2021-2024

positie innemen. De RCB-instellingen spelen daarbij een belangrijke
rol.

2.2.4 De Rotterdamse Culturele
Basis (RCB)

Acht instellingen
die van essentieel
belang worden
geacht voor
het culturele
ecosysteem,
vormen de
Rotterdamse
Culturele Basis
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van de doelen ontbreken, actuele
thema’s niet benoemd worden
en de interconnectiviteit niet aantoonbaar is. Concreet benoemde
interconnectiviteit vindt meestal
plaats in gebiedsgerichte context
met een focus op Rotterdam-Zuid
en -Noord.
Wij zijn van mening dat de analyse
van de RRKC een somber beeld
schetst van een sector die op
instellingsniveau en als geheel op
zichzelf gericht zou zijn. Dat zien
wij anders en blijkt – gelukkig – niet
uit de genoemde goede voorbeelden en de analyses per thema en
(sub)discipline. Wij nemen de aanbevelingen van de RRKC dan ook
maar gedeeltelijk over.
Voor ons ligt de essentie van interconnectiviteit bij een gezamenlijk
doel of een opgave die verder reikt
dan het individuele belang van een
instelling. Interconnectiviteit wordt

versterkt door duurzame, intrinsieke verbindingen en het zien van de
meer waarde van een par tnerschap.
Het komen tot die intrinsieke verbindingen is een organisch proces,
dat juist door een projectmatige
aanpak met ruimte voor onderzoek
en experiment bevorderd kan worden. Zo’n organisch proces is naar
onze mening dan ook niet gebaat
bij meer maatstaven om de output
te monitoren. Over het algemeen
liggen ver trouwen, intrinsieke
motivatie en gedeelde waarden
aan de basis van solide vormen
van interconnectiviteit. Wij kiezen
dan ook liever voor een focus op
de inzet en de impact en voor een
aanmoedigingsbeleid dat wij zullen
ondersteunen met plusprogramma’s
naast het Cultuurplan. De door de
RRKC genoemde bruggenbouwers
– instellingen en personen die
interconnectiviteit bevorderen –
kunnen daarin een voorhoede-

De RRKC heeft de plannen van
de acht culturele instellingen die
de Rotterdamse Culturele Basis
vormen, net als de overige aanvragers beoordeeld. De ingediende
plannen stellen de RRKC bij het
merendeel van de instellingen
teleur. Alleen de Kunsthal en
Theater Zuidplein scoren volgens
de RRKC hoog op zowel culturele
betekenis als op de drie i’s (inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit). De RRKC heeft er weinig
ver trouwen in dat de RCB-instellingen in de huidige samenstelling
de voorbeeldfunctie en de sector verantwoordelijkheid gaan
waarmaken en dat hun inzet op de
beleidsprioriteiten meer waarde
gaat opleveren. De RRKC spreekt
dan ook de mening uit dat de RCB
anders samengesteld zou moeten
worden. De RRKC geeft daarbij
opnieuw in over weging om bij de
samenstelling van de RCB meer
naar specifieke functies voor de
stad en het culturele veld te kijken
en daarbij een evenwichtige verdeling van disciplines na te streven.
Musea en podiumkunsten zijn nu
over ver tegenwoordigd in de RCB,
ter wijl andere disciplines geheel
ontbreken, aldus de RRKC.
Dat de acht RCB-instellingen er
in meerderheid onvoldoende in
geslaagd zijn hun instellingsoverstijgende verantwoordelijkheid
en hun inzet op de gemeentelijke
beleidsprioriteiten op over tuigende wijze te ver woorden, kunnen
wij niet afleiden uit de individuele
adviezen. Bovendien trekt de RRKC
naar onze mening een conclusie
die op basis van de ingediende
cultuurplanaanvragen prematuur
is; de RCB moet nog van star t gaan
en heeft nog niet de kans gekregen
zich te bewijzen.
Al eerder heeft de RRKC in een

zelfstandig advies over dit onderwerp aangegeven een voorkeur te
hebben voor een andere samenstelling van de RCB. Wij hebben dat
advies destijds niet overgenomen.
Een cruciaal uitgangspunt bij de
samenstelling van de RCB was
dat deze instellingen van essentieel belang zijn voor het culturele
ecosysteem van Rotterdam. Dit
heeft onder meer te maken met
hun hoge individuele bezoekersaantallen dankzij een jarenlang
trackrecord, hun ar tistieke zeggingskracht en hun sleutelpositie in
het culturele veld binnen en buiten
de stad. Daarnaast hebben de
instellingen grote betekenis voor
de Rotterdamse samenleving en de
aantrekkelijkheid van de stad voor
bewoners, bezoekers en bedrijven.
Door hun schaalgrootte heeft hun
bijdrage aan de speerpunten van
het cultuurbeleid direct aanzienlijke impact. De duiding van deze
betekenis en impact ontbreekt in
het RRKC-advies. Bij de totstandkoming van de RCB is de samenstelling onder werp van het politieke
debat geweest. Op basis daar van
is besloten tot de huidige opzet en
samenstelling. Wij hebben toegezegd na vier jaar de er varingen met
en resultaten van de RCB te evalueren en de uitkomsten te betrekken
bij de opzet van de Uitgangspuntennota voor de cultuurplanperiode
2025 -2028. Wij zien geen aanleiding op deze besluiten en toezeggingen nu al terug te komen.

over een verdere aanscherping van
onze opdracht aan hen. De voor tgang op de sectoroverstijgende
plannen zal verder vast onderdeel
vormen van de reguliere gesprekken met de individuele instellingen
en al eerder hebben wij toegezegd
na vier jaar de resultaten van de
RCB als totaal te evalueren. De uitkomsten van deze evaluatie zullen
wij meenemen in de uitgangspuntennota voor de cultuurplanperiode
2025 -2028.

Voor het eerst vragen wij een groep
instellingen te formuleren hoe zij
hun positie in het culturele veld
willen inzetten ten dienste van
datzelfde veld en van de gemeentelijke beleidsdoelstellingen buiten
het culturele veld. Dat is voor alle
betrokkenen een ontdekkingstocht,
waarbij het doel helder is, maar
de invulling van de individuele
rollen en gezamenlijke opgaven
pas gaandeweg scherper zullen
worden. Wij zullen met de RCB-instellingen dan ook in overleg treden
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3. V
 erdelingsvoorstel
Tussen 1 februari en begin
juni 2020 heeft de RRKC alle
binnengekomen cultuurplanaanvragen beoordeeld.
De RRKC heeft adviezen
per aanvraag geformuleerd
en een voorstel voor het te
verlenen subsidiebedrag. In
een aantal beschouwingen
per discipline licht de RRKC
zijn bevindingen toe. Waar
dit relevant is reageren wij
in dit hoofdstuk op de bevindingen van de RRKC

3.1 Ingediende aanvragen
Voor de periode 2021-2024 hebben
122 organisaties een ontvankelijke
aanvraag ingediend voor een
cultuurplansubsidie. Daar van is
34% nieuw (42 aanvragen).
Tezamen met de instellingen die
in 2017 voor het eerst toetraden
tot het Cultuurplan vormen zij
een substantiële groep jonge,
vernieuwende instellingen die zich
voor een groot deel richten op
publieksgroepen die op dit moment
nog onder ver tegenwoordigd zijn in
het Rotterdamse cultuurpubliek.
De aanvragen zijn verdeeld over
vier categorieën: RCB-instellingen,
instellingen die voor 2017 al in
het Cultuurplan zaten, doorgroeiers
(instellingen die in 2017 voor
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het eerst zijn opgenomen in het
Cultuurplan) en nieuwkomers
(instellingen die voor het eerst
een positief cultuurplanadvies
krijgen).
In totaal heeft de RRKC bij 94
aanvragen een positief advies
uitgebracht. Van de 42 nieuwe
aanvragen heeft de RRKC er 21
positief beoordeeld. Van de 86
instellingen in het Cultuurplan
2017-2020 hebben er tachtig
opnieuw een aanvraag ingediend.
Daar van kregen er 73 een
positief advies: 51 instellingen
die voor 2017 al in het Cultuurplan
zaten, 8 RCB-instellingen en 14
doorgroeiers.
In een aantal beschouwingen licht
de RRKC de ontwikkelingen in de
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zijn voor de Rotterdamse culturele
infrastructuur en voor het veld van
de architectuur in het bijzonder,
nemen wij deze twee organisaties
wel op in het Cultuurplan.

3.1.2 Beeldende kunst en fotografie
De RRKC heeft bij de beoordeling van de aanvragen binnen de
discipline Beeldende kunst en
fotografie het accent gelegd op
organisaties die bijdragen aan een
grotere toegankelijkheid van het
veld, bijvoorbeeld door nieuwe of
bredere kunstvormen aan te bieden, en de mate waarin aanvragers
gevolg geven aan de gemeentelijke
beleidsprioriteiten. De RRKC heeft
positief geoordeeld over organisaties die zowel het veld verzekeren van hoge (ar tistieke) kwaliteit
als hun programma in een breed
toegankelijke taal en vorm presenteren. Wij volgen het advies van de
RRKC voor wat betreft de adviezen
per instelling, maar wijken in enkele
gevallen af van het geadviseerde
bedrag.

3.1.3 Cultuureducatie

In de periode
2021-2024 wordt
een nieuwe
langetermijnvisie
op binnen- en
buitenschoolse
cultuureducatie
ontwikkeld
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verschillende disciplines en zijn
bevindingen op basis van de aanvragen toe. Waar dit onzes inziens
relevant is voor het verdelingsvoorstel bij het cultuurplanbudget,
geven wij hieronder een reactie op
de beschouwingen.
Wij hebben de adviezen van de
RRKC bij de verschillende disciplines voor het overgrote deel overgenomen. Waar we daar van afwijken,
lichten we dat in de tekst toe. Voor
de afwijkingen van het advies
op het niveau van de individuele
aanvragers, ver wijzen wij naar het
verdelingsvoorstel, met uitzondering van de afwijking bij de SK VR
en Museum Rotterdam. Ons besluit
over de SK VR lichten wij toe in de
paragraaf Cultuureducatie. Een uitgebreide toelichting op het advies
over de stadsmuseale functie hebben wij opgenomen in de paragraaf
Museale collecties en er fgoed.

3.1.1 Architectuur, vormgeving
en digitale cultuur
In onze nota Rotterdam Architectuurstad (2019) gaven wij aan dat
de culturele infrastructuur voor
architectuur fungeer t als schakel
tussen de ontwerpsector en het
publiek, met lezingen, debat en
tentoonstellingen. Wij constateerden dat deze infrastructuur smal en
kwetsbaar is en de mogelijkheid om
architectuurinstellingen op culturele
projecten te steunen, beperkt. De
RRKC ziet kansen voor concrete
steun om het potentieel van de
infrastructuur te benutten. Toch
heeft de RRKC er voor gekozen bij
slechts twee van de architectuurof aan architectuur gerelateerde
aanvragen een positief advies uit te
brengen. Omdat wij van mening zijn
dat de Internationale Architectuur
Biënnale Rotterdam en de Rotterdamse Dakendagen van betekenis

De RRKC constateer t dat er optimisme is in de sector over de
ontwikkelingen rondom binnenschoolse cultuureducatie. De dagprogrammering, de zomercampus
en de uitbreiding van de cultuurcoaches bieden nieuwe mogelijkheden om steeds meer leerlingen
duurzaam in contact te brengen
met kunst en cultuur als onderdeel
van hun schoolloopbaan. Om de
ontwikkeling naar verankering van
cultuureducatie in het onder wijs
te kunnen monitoren hanteren wij
het Rotterdamse Cultuureducatiemodel dat aangeeft hoe scholen
cultuuronder wijs positioneren in
hun schoolvisie en curriculum.
Anders dan de RRKC vinden wij
het niet verrassend dat instellingen
dit model niet noemen in hun
cultuurplanaanvragen, omdat
het model niet de culturele
instellingen, maar het onder wijs
monitor t.

In zijn advisering heeft de RRKC
de focus gelegd op de negen
instellingen met cultuureducatie als
kernactiviteit. De RRKC heeft bij de
andere instellingen niet in alle gevallen iets gezegd over de kwaliteit
van de cultuureducatie, waardoor
het lastig is om een goed beeld van
de sector te vormen. Om in deze lacune te voorzien, maar ook gelet op
alle veranderingen en ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie en het belang dat wij hechten
aan verdere verankering van vooral
de binnenschoolse cultuureducatie,
zullen wij in de periode 2021-2024
een nieuwe langetermijnvisie op
binnen- en buitenschoolse cultuureducatie ontwikkelen. Het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam
(KCR) speelt als intermediair daarbij voor ons een belangrijke rol.
In de beleidsvisie zullen wij de
algemene obser vaties en aanbevelingen van de RRKC betrekken,
zoals de obser vatie dat culturele
instellingen nog weinig beroep
lijken te doen op de exper tise van
scholen op het gebied van didactiek en pedagogiek. Kennisuitwisseling tussen culturele instellingen
en scholen en meer onderlinge
afstemming kunnen bijdragen aan
versterking van het aanbod, inspi-

ratie in ontwikkeling van methodiek
en activiteiten en optimalisering van
de spreiding van het aanbod over
de stad en diverse doelgroepen
zoals het MBO. Dat onder wijssegment is nog altijd onder vertegenwoordigd in de plannen,
ondanks de grotere mogelijkheden
door de uitbreiding van het aantal
cultuurcoaches en onze expliciete
oproep in de uitgangspuntennota.
Bij de grootste aanbieder op het
gebied van cultuureducatie in Rotterdam, de SK VR, spreekt de RRKC
zijn waardering uit voor het meerjarenbeleidsplan en de wijze waarop de nieuwe directeur de koers
bepaald heeft. Tegelijker tijd laat
volgens de RRKC de uitwerking van
het plan in een concrete visie, strategie, doelstelling en activiteiten te
wensen over. Het geheel overziend
adviseer t de RRKC een lager dan
gevraagde subsidie te verlenen aan
de SK VR.
Wij nemen het advies van de RRKC
over voor wat betreft het lagere
subsidieniveau. Wij zien de verlaging als een opdracht aan de SK VR
om te komen tot een afgeslankte
en meer flexibele organisatie met
meer focus. Wij tekenen daarbij het
volgende aan.
De constatering van de RRKC dat
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rele infrastructuur in de wijken die
recht doet aan de rol van kleinere
en/of lokale aanbieders, aangezien
zij vaak lokaal sterk verankerd zijn
en andere publieksgroepen weten
te binden dan de grote stedelijke
par tijen.
Bij het advies van de RRKC de
educatie voor volwassenen te verzelfstandigen, merken wij op dat wij
geen aanleiding zien om de SK VR
te verzoeken dit aanbod (opnieuw)
op afstand te zetten. De gemeenteraad besloot in 2013 voor alle
cultuurplaninstellingen dat deze
hun educatieve activiteiten voor
volwassenen niet (meer) gesubsidieerd mochten aanbieden. Wij zullen
er de komende jaren op blijven
toezien dat instellingen hun educatieve activiteiten voor volwassenen
kostendekkend aanbieden.
De constatering van de RRKC dat
het binnenschoolse aanbod van de
SK VR van hoge kwaliteit is, maar
vaak nog traditioneel en top-down,
leidt ons tot de conclusie dat de
SK VR op dit gebied moet toewerken naar een werkwijze waarin
meer ruimte is voor cocreatie met
wijkgerichte par tijen en waarin
de SK VR vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het
cultuuronder wijs meer rekening
houdt en samenwerkt met andere
aanbieders.

De urban dance
scene laat zich
steeds krachtiger
horen in het
Rotterdamse
culturele veld
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de plannen van de SK VR onvoldoende ver trouwen geven in hun rol
als verbinder in de wijken, vinden
wij zorgelijk. Vier jaar geleden is
dit ook al gesignaleerd en de SK VR
heeft kennelijk nog altijd niet de
omslag gemaakt naar een meer faciliterende organisatie voor kleinere
aanbieders in de wijken. Ook is in
de Uitgangspuntennota expliciet de
oproep gedaan voor een structuur
die administratieve en infrastructurele ser vice verleent aan private aanbieders en afnemers van
culturele vrijetijdsbeoefening. Wij
hechten veel waarde aan de (door)
ontwikkeling van een goede cultu-

ling van de aanvragen Dans het
accent gelegd op vernieuwing door
ruimte te geven aan makers, nieuwe
toetreders en urban dance. De
urban dance scene laat zich steeds
krachtiger horen in het Rotterdamse culturele veld, aldus de RRKC.
Hij vindt het van belang dat urban
dance duurzame verbindingen
aangaat. Concreet geeft de RRKC
hierbij aan dat de nieuwe ar tistiek
leider van Theater Rotterdam hierin
een rol zou kunnen ver vullen. Ook
zou de RRKC het toejuichen als
de ‘traditionele’ dansgezelschappen verbindingen aangaan met
de grassroots organisaties, zodat
verschillende doelgroepen bereikt
kunnen worden.
Interessant vinden wij de verbinding die de RRKC legt tussen dans
en circus en de hoop die de RRKC
uitspreekt dat de barrières tussen
dans en circus in de aankomende
jaren verder worden geslecht.

De adviezen van de RRKC voor
Dans nemen wij over, met uitzondering van het advies over WArd/
waRD en in een enkel geval met
een aanvullende opdracht of een
afwijkend subsidiebedrag.

3.1.5 Film
In onze in 2019 uitgebrachte Filmen Mediavisie 2019 -2022 hebben
wij aangegeven het Rotterdamse
film- en mediaklimaat te willen
versterken. Daar toe hebben wij de
Rotterdam Film- & Media Office
(RFMO) opgericht, dat aanspreekpunt is voor par tijen op het gebied
van film en media en hen begeleidt
in het productieproces. Tevens
voer t de RFMO een bescheiden
subsidieregeling voor film en media
uit.
De RRKC signaleer t dat het filmklimaat in Rotterdam sterk is dankzij
inhoudelijk sterke par tners, met het
IFFR als internationaal boegbeeld.

Uit de inhoud van de aanvragen
leidt de RRKC af dat film in Rotterdam een groot draagvlak heeft en
grote potentie. Maken en produceren hier van blijven echter achter.
De RRKC ondersteunt daarom het
voornemen van de gemeente om de
subsidieregeling voor film en media
te vernieuwen, waarbij hij aandacht
vraagt voor adequate ondersteuning van talentvolle Rotterdamse
makers. Het initiatief voor een
Rotterdams Ontwikkelingsfonds
voor de Auteursfilm heeft de RRKC
daarom positief ontvangen, maar
hij is niet over tuigd van de voorgestelde werkwijze in de aanvraag.
Het zal tijd vergen om helderder
doelstellingen te formuleren omdat
de financiële middelen beperkt zijn.
Bij de beoordeling van de aanvragen signaleer t de RRKC een
spanningsveld tussen de filmtheaters die wel en geen overheidsfinanciering ontvangen. De RRKC

Op basis hier van zullen wij de
SK VR vragen een herzien meerjarenplan en -begroting in te dienen
op basis van het verleende subsidiebedrag, met daarin de transitie
naar een afgeslankte, inclusievere en flexibelere organisatie. Wij
zullen hierover nadere afspraken
met de SK VR maken en het proces
na twee jaar evalueren, waarbij
wij de mogelijkheid openhouden
dat dan alsnog middelen voor de
ondersteuning van wijkgerelateerde
activiteiten aan de subsidie van de
SK VR onttrokken worden voor een
of meer andere par tijen.

3.1.4 Dans
De RRKC heeft voor de beoorde-
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spoken word stad Rotterdam vindt
de Raad het bovendien van belang
dat spoken word een plek krijgt binnen het Cultuurplan.
Wij nemen het advies van de RRKC
over, met uitzondering van het advies voor de Stichting Sahne en in
een enkel geval met een lager subsidiebedrag dan geadviseerd. Wij
nemen voor wat betreft de nieuwkomers in het Cultuurplan nota van
de opmerking van de RRKC, dat in
deze groep kwetsbaarheid schuilt:
overbelasting ligt op de loer, er is
een wens tot professionalisering
wat extra middelen en menskracht
vraagt, fair pay gaat ten koste van
vergoedingen van eigen personeel.

3.1.7 Museale collecties en erfgoed

De sectoren
Letteren en Debat
worden jonger,
inclusiever en
richten zich steeds
meer naar buiten

kijkt kritisch naar het vergelijkbare
aanbod van beide soor ten filmtheaters, maar vindt vooralsnog subsidiëring van het filmaanbod van LantarenVenster op zijn plaats. Door de
toegevoegde programmering van
specials, educatie, talentontwikkeling en jazzmuziek heeft LantarenVenster een functie die de markt
niet kan verzorgen.
De RRKC ver wacht veel van het
samenwerkingsverband tussen filmen media-aanbieders op het gebied
van filmeducatie.
Wij nemen de adviezen van de
RRKC op het gebied van Film
en Media over, waarbij wij voor
LantarenVenster een extra bedrag
reser veren, niet voor film maar om
samen met de Doelen de continuïteit van de jazzprogrammering in
Rotterdam te waarborgen.

3.1.6 Letteren en debat
De RRKC signaleer t een explosieve groei van het aantal aanvragen
binnen de categorie Letteren en
debat. Een groeiende groep jonge
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Rotterdammers, divers in alle
opzichten, lijkt zich steeds vaker
toe te leggen op de kunst van het
schrijven. Rotterdam geldt inmiddels als spoken word stad. De
kleine, ongesubsidieerde spoken
word organisaties waarbinnen
de per formers zich presenteren,
bieden nieuwe perspectieven.
Samenwerken lijkt vooral binnen
deze kunstvorm vanzelfsprekend;
onderling hebben de spoken word
organisaties nauw contact. Tegelijker tijd is de aansluiting met gevestigde instellingen nog beperkt.
De RRKC heeft bij de beoordeling van de aanvragen binnen de
discipline Letteren en debat het
accent gelegd op organisaties die
bijdragen aan het toegankelijker
maken van het veld door de term
‘literatuur’ breder dan canoniek op
te vatten. Daarnaast wil de RRKC
zijn advies binnen deze discipline een reflectie laten zijn van de
ontwikkelingen in het veld: letteren
en debat wordt ‘jonger’, inclusiever
en richt zich meer naar buiten. Voor

De RRKC is van mening dat de
ontwikkelingen in het Rotterdamse
museale veld vragen om een heroriëntatie: het Verhaal van de Stad
is uit beeld geraakt, het Wereldmuseum en het Maritiem Museum
hebben elk een eigen richting gekozen en zetten zichzelf stevig op
de kaar t, Museum Rotterdam laat in
zijn visieontwikkeling en activiteiten
een achteruitgang zien en is slecht
behuisd, Museum Boijmans Van
Beuningen is tot 2026 ver wikkeld
in een langdurige reorganisatie en
bereidt zich voor op de opening
van het Depot. Dat gevoegd bij de
aanwezigheid van enkele door het
Rijk gefinancierde musea en de
komst van het par ticuliere Landverhuizersmuseum en enkele nieuwe
kleine er fgoedorganisaties, brengt
de RRKC tot het voorstel voor een
heroriëntatie op het museale veld.
Wij zien op dit moment geen aanleiding voor een heroriëntatie op het
museale veld. In december 2017
brachten wij de nota Schatten van
Rotterdam. Visie op de Collectie
Rotterdam. In de bijbehorende
uitvoeringsagenda schetsen wij
onze voorgenomen werkzaamheden op het gebied van bijvoorbeeld
depots, verzamelen, ontzamelen,
beheer en behoud, toezicht en
inspectie, financiering en collectiemobiliteit. Een aantal van deze

activiteiten is inmiddels afgerond,
andere zijn in een vergevorderd
stadium.
Wij kunnen ons vinden in de
constatering van de RRKC dat de
bijdrage van kleine platformorganisaties die op een andere en meer
eigentijdse manier omgaan met
het cultureel er fgoed van de stad,
uitdagend en prikkelend is of op
zijn minst kan zijn. Zij dragen op
een nieuwe manier bij aan het verhaal van de stad en spelen op een
laagdrempelige manier in op de belangstelling en behoeften van een
vaak nog onder ver tegenwoordigde
publieksgroep. De RRKC verbindt
haar opmerking aan de noodzaak
van een goed werkende stadsmuseale functie en zijn advies over
Museum Rotterdam. Hoewel wij die
verbinding niet één-op-één terecht
vinden, nemen wij het advies van
de RRKC inhoudelijk wel over.
Wij onderschrijven de door de
RRKC geconstateerde noodzaak
van een majeure verandering bij
Museum Rotterdam. Stadsmusea
staan voor de moeilijke opgave om
zich te verhouden tot de veranderende samenleving, ontwikkelingen
in consumentengedrag en vrije-

tijdsbesteding. Museum Rotterdam
heeft met zijn plan voor 2021-2024
niet kunnen over tuigen dat het de
omslag in gang kan zetten die nodig is om het stadsmuseum van de
toekomst te worden.
De huidige organisatie heeft naar
onze mening niet het juiste antwoord weten te vinden op de vragen van deze tijd. Wij constateren
dat Museum Rotterdam ondanks
verschillende omzwer vingen er op
de huidige locatie onvoldoende in
geslaagd is een substantieel deel
van de Rotterdamse bevolking naar
het museum te trekken. De bezoekerscijfers zijn te laag, het verhaal
van de stad bereikt een te groot
deel van de Rotterdamse bevolking
nog niet. De aansluiting met het
publiek is juist nu van groot belang
door de veranderende demografie
en de discussies die dat losmaakt
in de samenleving.
Meer voudige perspectieven zijn nodig in de organisatie en in de RV T
om de aansluiting te her vinden met
de diverse Rotterdamse bevolking
en ander potentieel publiek. Daarbij
is een andere visie nodig op de
wijze van verzamelen en tentoonstellen en de digitale c.q. technologische mogelijkheden in relatie
tot veranderende publiekswensen.
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voor de transitie naar een nieuwe
organisatie op een nieuwe locatie
met een nieuwe visie op het vertellen van het verhaal van de stad:
het stadsmuseum van de toekomst.
In de volgende cultuurplanperiode
2025 -2028 moet dit nieuwe stadsmuseum er zijn.
Wij gaan op kor te termijn met het
huidige museum in gesprek over
het te volgen traject en stellen
voor de periode 2021-2024 een
bedrag van € 1.700.000 ter beschikking. Met dit bedrag dient de
organisatie in afgeslankte vorm de
collectie te beheren en de locatie
’40 -’45 NU open te houden voor
publiek. Daarnaast reser veren wij
een bedrag van € 500.000 voor het
aantrekken van een kwar tiermaker
die een nieuw concept voor de
stadsmuseale functie ontwikkelt en
in samenspraak met de stichting
Museum Rotterdam en uiteenlopende er fgoed- en andere par tners
in de stad jaarlijks een grote (of
enkele kleinere) presentatie(s) in
de stad organiseer t. De publieksfunctie op de locatie Timmerhuis
zal de komende jaren wellicht zijn
deuren moeten sluiten, maar daar
staat tegenover dat (kleinschalige)
activiteiten op andere locaties en in
samenwerking met andere organisaties in de stad mogelijk blijven.

Jong talent moet
in de gehele
cultuursector
kunnen doorstromen naar
de top van
organisaties
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Wij zijn van mening dat een grote
vernieuwingsslag in de organisatie
in combinatie met andere huisvesting nodig is om het museum de
gewenste omslag te laten maken.
Rotterdam verdient een stadsmuseum dat in staat is het verhaal
van de stad op een aansprekende
manier te ver tellen aan alle
Rotterdammers en dat daar ook
de mogelijkheden toe heeft. Dit
is wat ons betreft het moment om
gestructureerd de weg naar de
toekomst in te zetten. Het huidige
museum verdwijnt wat ons betreft
niet, maar er wordt een tussenperiode ingelast die wordt benut

Voor het overige volgen wij de
adviezen van de RRKC voor het
onderdeel Museale Collecties en
Er fgoed, maar wij verlenen in een
enkel geval een afwijkend subsidiebedrag.

3.1.8 Muziek (Jazz/Pop/Urban)
Wij onderschrijven het belang dat
de RRKC eraan hecht dat Rotterdammers de komende vier jaar
kunnen beschikken over een rijk en
gelaagd aanbod aan muziek uit verschillende genres. Ook delen wij de
opvatting dat er voor zich ontwikkelend talent voldoende professionele
mogelijkheden moeten zijn om door
te groeien, zoals podia om zich te
kunnen presenteren.

De opmerking van de RRKC dat
het in het kader van vernieuwing
goed zou zijn als er meer jong
talent doorstroomt naar de top van
organisaties, vinden wij niet alleen
relevant voor het segment Jazz /
Pop/Urban maar voor de sector als
geheel. Bij inclusiviteit en diversiteit
hoor t ook diversiteit in leeftijd.
Op het gebied van jazz raadt de
RRKC de podia die een rol spelen
in jazzprogrammering aan de komende vier jaar te onderzoeken of
een Jazz-Up model (naar analogie
van het Pop-up model) voor hen
interessant is. Mede met het oog
daarop hebben wij een extra bedrag voor LantarenVenster gereserveerd om samen met De Doelen de
continuïteit van de jazzprogrammering in Rotterdam te waarborgen.
In het licht van de opmerking van
de RRKC dat zowel het succesvolle pop-upmodel op het gebied
van stadsprogrammering als de
hier voor benodigde samenwerking
kunnen dienen als voorbeeld voor
andere sectoren in Rotterdam en
daarbuiten, heeft het ons verbaasd
dat de RRKC adviseer t de Popunie
een lager dan gevraagde subsidie
te verlenen. Wij hebben het advies
wat dat betreft aangepast zodat
de Popunie ook activiteiten als de
Kunstbende, Music Suppor t Rotterdam en Music Expor t Rotterdam
kan blijven realiseren.
Voor het overige nemen wij het
advies van de RRKC over, zij het
met in enkele gevallen een ander
subsidieniveau dan geadviseerd.

3.1.9 Muziek (Klassiek/Hedendaags/
Opera)
Wij herkennen de bevinding van
de RRKC dat er in deze sector als
geheel weinig ontwikkeling te zien
is. Tegelijker tijd zien we dat de in
deze sector werkzame organisaties
binnen de beperkingen van hun
genre daar voor wel degelijk moeite
doen, zowel in het aanbod als de
wijze van aanbieden, om nieuwe
publieksgroepen te bereiken en

aan zich te binden. Tegelijker tijd realiseren wij ons dat ook zij voorzien
in de behoefte van een fors aantal
Rotterdammers.
Van twee grote in dit segment
opererende organisaties, de
RCB-instellingen de Doelen en het
Rotterdams Philharmonisch Orkest,
vragen wij in de cultuurplanperiode
specifieke verantwoordelijkheid en
bijdragen op het gebied van inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit. Wij zullen hen daarop expliciet
bevragen en monitoren.
Het geheel overziende nemen wij
het advies van de RRKC over, met
in enkele gevallen een afwijkend
subsidieniveau.

Talentontwikkeling
Wij sluiten ons aan bij de constateringen van de RRKC dat de
talentontwikkelingsorganisaties in
de culturele sector in grote mate
bijdragen aan de door ons geformuleerde beleidsprioriteiten en
dat zij een enorme dynamiek en
bevlogenheid uitstralen. Tegelijkertijd herkennen we met de RRKC de
kwetsbaarheid van dit deel van de
sector: veelal jonge, kleine organisaties die nog in ontwikkeling zijn.
Het is mede met het oog daarop
dat wij de Impulsregeling hebben
ingericht voor nieuwkomers in het

culturele veld. Daarnaast nemen
wij het advies van de RRKC over
om een aantal talentontwikkelingsorganisaties meer subsidie
te verlenen om hen in staat te
stellen verder te professionaliseren,
zij het in een enkel geval met een
minder grote subsidiestijging
dan geadviseerd. De negatief
beoordeelde aanvragen verlenen
wij geen subsidie.

Theater
De RRKC heeft bij de beoordeling
van de aanvragen binnen de discipline Theater het accent gelegd op
nieuwe aanvragers, organisaties
die nieuwe publieksgroepen binnen
het bereik van het gemeentelijk
cultuurbeleid brengen en de mate
waarin aanvragers de gemeentelijke beleidsprioriteiten – inclusiviteit,
innovatie en interconnectiviteit – op
een organische manier in hun missie en de strategische, operationele
en bedrijfsmatige uitwerking hebben ver weven. Theater is naar de
mening van de RRKC bij uitstek een
kunstdiscipline waarin maatschappelijke betrokkenheid en werking
enerzijds en ar tistieke kwaliteit anderzijds op een zinvolle manier met
elkaar in overeenstemming zijn te
brengen. De Rotterdamse theatersector reflecteer t volgens de RRKC
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BKV aanvragen
2021 - 2024

BKV
2017-2020

AVL Mundo

BKV-gelden
De RRKC heeft de aanvragen
voor de BK V-regeling primair
beoordeeld op de aspecten
qB
 ijdrage aan het productieklimaat voor beeldende kunst en
vormgeving;
q B ijdrage aan de inkomensvorming in het kader van de
beroepspraktijk van de begunstigde kunstenaar(s), waarbij ten
minste 70% van de activiteiten
inkomensvormend zouden
moeten zijn.
De RRKC stelt op grond daarvan voor der tien van de veer tien
aanvragers een BK V-bijdrage te
verlenen.
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qV
 oor een BK V-bijdrage komen
alleen instellingen in aanmerking
die onderdeel zijn van het Cultuurplan. Aangezien wij besloten
hebben VIVID niet op te nemen in
het Cultuurplan 2021-2024, komt
deze organisatie ook niet in aanmerking voor een BK V-bijdrage;
q D e BK V-bijdrage is bedoeld voor
inkomensvormende activiteiten
in het kader van de beroepspraktijk van de begunstigde
kunstenaar(s). Cultuureducatieve
activiteiten door kunstenaars
vallen daar niet onder. Wij hebben daarom besloten het Chabot
Museum geen BK V-bijdrage te
verlenen;
q D e BK V-bijdrage is primair
bedoeld voor inkomensvormende activiteiten van in Rotterdam
ingeschreven kunstenaars. Het
is volgens de RRKC niet duidelijk óf en hoe de door Witte de
With gevraagde BK V-middelen
bijdragen aan Rotterdamse kunstenaars en/of aan het productieklimaat voor beeldende kunst.
De RRKC adviseer t op grond
daar van Witte de With geen
BK V-bijdrage te verlenen. Wij zijn

Verdelingsvoorstel

€ 23.600

€ 23.600

€ 23.600

€ 1.534.000

€ 1.599.000

€ 1.599.000

€ 1.599.000

€ 16.000

€ 40.000

€ 40.000

€0

Extra Extra

N.v.t.

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

Hiphop In Je Smoel
(HIJS)

N.v.t.

€ 65.000

€ 65.000

€ 65.000

MAMA

€ 31.500

€ 40.000

€ 40.000

€ 40.000

Museum Boijmans
Van Beuningen

€ 70.000

€ 69.000

€ 69.000

€ 69.000

Nederlands
Fotomuseum

€ 62.500

€0

€0

€0

PrintRoom

N.v.t.

€ 12.000

€ 12.000

€ 12.000

Roodkapje

€ 42.500

€ 65.000

€ 65.000

€ 65.000

V2_lab voor
instabiele media

€ 79.000

€ 110.000

€ 110.000

€ 110.000

Villa Zebra

€ 53.000

€ 62.480

€ 60.900

€ 60.900

VIVID

€ 31.500

€ 48.000

€ 31.500

€0

€ 267.000

€ 270.000

€0

€ 71.500

€ 79.000

€ 125.000

€ 125.000

€ 125.000

€ 2.266.000

€ 2.554.080

€ 2.266.000

€ 2.266.000

Chabot Museum

Wij nemen dit advies gedeeltelijk
over om de volgende redenen:

Geadviseerd

N.v.t.

CBK Rotterdam

in hoge mate de grote diversiteit
van de stad.
Wij zijn blij met deze bevinding van
de RRKC. Het advies van de RRKC
over de individuele aanvragen
nemen we vrijwel geheel over:
wij zijn van mening dat de vele
kritiekpunten in het advies over
de aanvraag van Mooi Weer & Zo
geen subsidieverlening rechtvaardigen en in enkele gevallen
wijken wij af van de geadviseerde
bedragen.

Aangevraagd

Witte de With
Center for
Contemporar y Art
WORM
TOTA AL BKV

van mening dat de BK V-middelen die Witte de With inzet, wel
degelijk voor een deel bijdragen
aan de inkomensvorming van
Rotterdamse kunstenaars en het
productieklimaat van beeldende
kunst in de stad. Zo worden bijvoorbeeld in opdracht van Witte
de With programma’s gemaakt
door Rotterdamse kunstenaars
die bijvoorbeeld in het kader van
de Kunstblockactiviteiten in de
Witte de Withstraat een podium
krijgen. Wij verlenen Witte de
With met het oog hierop daarom
een bijdrage van € 71.500 uit de
BK V-middelen.
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wij de middelen ter beschikking
stellen die de instellingen zelf nodig
achten voor het onderhoud van de
collectie.
De aanbeveling van de RRKC met
betrekking tot digitalisering en
online presentaties onderschrijven wij, maar wij zijn tegelijker tijd
van mening dat dit behoor t tot het
domein van de musea zelf. Daar toe
behoor t wat ons betreft ook de aanbeveling van de RRKC om tot meer
gezamenlijke afstemming te komen
voor de omgang met de collecties
te komen. Wij nemen wel de regie
bij het formuleren van een nieuwe
museumvisie.

Collectiebeleidsplannen
De collectiebeleidsplannen zien er
volgens de RRKC goed en gedegen uit: ze zijn opgesteld volgens
de Leidraad Collectiebeleidsplan
die wij in 2019 hebben vastgesteld en ook uit de inspectie van
Er fgoedhuis Zuid-Holland blijkt
dat alle musea een verantwoord
collectiebeheer voeren op de door
haar onderzochte deelgebieden.
Wij zijn blij met deze bevinding van
de RRKC, die gebaseerd is op een
uitvoerige analyse van de verschillende aspecten van collectiebeheer
en -behoud.
We onderschrijven de analyse
van de RRKC van de depotsituatie. De condities voor het beheer
en behoud van de collectie in de
Metaalhof kan inderdaad verbeterd
worden. Wij onderzoeken dan ook
de mogelijkheden om de condities
in de betreffende locatie voor de
langere termijn te verbeteren, dan
wel te investeren in een nieuwe
depotruimte.
De aanbeveling de instellingen te
faciliteren met voldoende middelen
voor collectiebehoud en beheer
suggereer t dat de middelen op dit
moment onvoldoende zijn. Aangezien onze bijdrage gebaseerd is
op de collectiebeleidsplannen en
meerjarenplannen van de instellingen zelf, gaan wij er van uit dat
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A Tale of a Tub

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag.

AFFR - Architectuur Film
Festival Rotterdam

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag.

Afrikaander wijk
Coöperatief U.A.

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag.

AIR

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag.

Arab Film Festival

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag.

Arminius

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag.

AVL Mundo

We nemen AVL Mundo op in het Cultuurplan en verlenen het geadviseerde
subsidiebedrag. Ook nemen wij het advies van de RRKC over voor wat
betreft de BK V-middelen. Het college gaat met AVL Mundo in gesprek over
de wijze waarop zij invulling geeft aan de inrichting van de governance,
waarbij wij uitgaan van naleving van de Governance Code Cultuur. Met
name de ontvlechting van AVL Mundo en Atelier Van Lieshout is een
aandachtspunt.

Baroeg

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag.

Cameretten

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen geen subsidie.

CBK Rotterdam

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag. Ook nemen wij het advies van de RRKC over voor wat betreft de
BK V-middelen.

Centraal Plan Bureau
Rotterdam

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag.

Chabot Museum

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag. Het advies voor wat betreft de BK V-middelen nemen wij niet over.

Charlois Speciaal

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen geen subsidie.

Circus Rotjeknor

Wij nemen het advies van de RRKC over en continueren de huidige
subsidiebijdrage voor Circus Rotjeknor, op basis van de laatst verleende
gemeentelijke bijdrage aan de organisatie in het kader van het Cultuurplan.

CLUB GEWALT

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag.

Conny Janssen Danst

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag.

Culture Unlimited

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen geen subsidie.

Dansateliers

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag.

De Dependance

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag.

De Nieuwe Lichting

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag.

Designplatform Rotterdam

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag.

3.2	Collegebesluit over te
verlenen subsidies
3.2.1 Het Cultuurplan
In deze paragraaf staan de besluiten per instelling met de motivering.
Deze teksten per instelling dienen
gelezen te worden in combinatie
met de instellingsadviezen van de
RRKC in verband met de vele verwijzingen. De gebruikte namen van
de instellingen kunnen afwijken van
de statutaire namen. Alle genoemde bedragen zijn de bedragen per
jaar voor de periode 2021-2024.
Aangezien het door de coronacrisis aannemelijk is dat het reële
prestatieniveau afwijkt van dat in
de ingediende plannen, dienen
alle instellingen in het Cultuurplan
op basis van het besluit over het
Cultuurplan (november 2020) een
nieuwe begroting en een nieuw
prestatieraster in waaruit blijkt hoe
zij hun activiteiten vormgeven in het
jaar 2021. Uit de begroting blijkt op
welke wijze instellingen de bijdrage in het kader van fair pay gaan
inzetten.
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DIG IT UP

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag.

Digital Playground

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag.

DoelenEnsemble

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag.

Epitome Entertainment

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag.

Extra Extra

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde bedrag. Ook nemen wij het advies van de RRKC over voor wat betreft
de BK V-middelen.

Frontaal Podium

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag.

Galerie Atelier Herenplaats

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen geen subsidie.

Garage Rotterdam

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag. Het college gaat met Garage Rotterdam in gesprek over de wijze
waarop zij invulling geeft aan de inrichting van de governance, waarbij wij
uitgaan van naleving van de Governance Code Cultuur.

Gedeeld Verleden Gezamenlijke
Toekomst

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen geen subsidie.

GROUNDS

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag.

Hiphop In Je Smoel (HIJS)

We nemen het advies van de RRKC over, maar voor een lager bedrag dan
geadviseerd. Het verleende bedrag biedt de organisatie de mogelijkheid
tot een gefaseerde doorgroei en professionalisering en een toekomstige verbreding van de financieringsmix. Ook nemen wij het advies van de RRKC over
voor wat betreft de BK V-middelen.

HipHopHuis

We nemen het advies van de RRKC over, maar voor een lager bedrag
dan geadviseerd. De verleende bijdrage biedt de mogelijkheid tot een
gefaseerde doorgroei voor wat betreft de programmering en de
bedrijfsvoering van de organisatie.

Hotel Modern

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag.

House of Heroes

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen geen subsidie.

House of Knowledge

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag.

House of Urban Arts
(Future in Dance)

We nemen het advies van de RRKC over, maar voor een lager bedrag
dan geadviseerd. De verleende subsidiebijdrage biedt de mogelijkheid
voor een gefaseerde doorgroei en doorontwikkeling van de organisatie
tot een duurzame locatie op Zuid. De beoogde verbreding van de
financieringsmix met voldoende publieksinkomsten is een aandachtspunt voor
de komende jaren.

Internationale Architectuur
Biënnale Rotterdam (IABR)

We volgen het advies van de RRKC niet en nemen Internationale Architectuur
Biënnale Rotterdam wel op in het Cultuurplan, maar voor een lager bedrag
dan het huidige verleende bedrag.
Het college onderschrijft de kritiek van de RRKC op het publieke aspect
van de biënnale en de zichtbaarheid. Op dat vlak ver wachten wij een
grotere inspanning van IABR. In lijn met onze architectuur visie menen wij
dat de IABR van betekenis is voor Rotterdam en een bijdrage lever t aan
stedelijke transitievraagstukken.

Jazz International Rotterdam

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen geen subsidie.

Jazzpodium Rotterdam (BIRD)

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag.

Jeugdtheater Hofplein

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag.

LantarenVenster

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag.

Laurenscantorij

We nemen het advies van de RRKC over, maar verlenen een lager bedrag dan
de RRKC adviseer t. Met dit bedrag bieden we de Laurenscantorij de mogelijkheid tot een gefaseerde groei van de organisatie.

Laurenskerk Rotterdam

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag.

Lloydscompany

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag.

Maas theater en dans

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag.

MAMA

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag. Ook nemen wij het advies van de RRKC over voor wat betreft de
BK V-middelen.

Matrix Rotterdam

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen geen subsidie.

Metropolis Festival

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag.

Mooi Weer & Zo

Wij nemen het advies van de RRKC om subsidie te verlenen aan Mooi Weer
& Zo niet over. De RRKC acht de impact van het gezelschap gering door
o.a. de beperkte zaalcapaciteit. Ook is de Raad kritisch over de planvorming
op het gebied van diversiteit. De mate van interconnectiviteit is gering.
Het ondernemerschap is maar weinig toekomstgericht, de visie van de
organisatie op toekomstige verdienmodellen ‘over tuigt minder’. Voor het
college zijn de kritiekpunten in het advies van de RRKC aanleiding om
Mooi Weer & Zo niet op te nemen in het Cultuurplan.

Motel Mozaïque

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag.

Motel Spatie

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen geen subsidie.

Museum Rotterdam

We nemen het advies voor Museum Rotterdam over, maar verlenen een
hoger subsidiebedrag dan door de RRKC geadviseerd. Met dit bedrag
dient de organisatie in afgeslankte vorm de collectie te beheren en de
locatie ’40 -’45 NU open te houden voor publiek. Zie paragraaf 3.1.7. voor
een uitgebreide toelichting.

Music Matters

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag.

Independent School for the City We nemen het advies van de RRKC over en verlenen geen subsidie.
International Film Festival
Rotterdam
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We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag.
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Natuurhistorisch Museum
Rotterdam

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag.

Rotterdam International
Duet Choreography

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag.

Nederlands Fotomuseum

We nemen het advies voor het Nederlands Fotomuseum over, maar voor
een hoger subsidiebedrag dan de RRKC adviseer t in verband met de
exploitatie van de permanente Eregalerij.

Competition (RIDCC)

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag.

North Sea Round Town

We nemen het advies van de RRKC over, met uitzondering van het oordeel
dat NSRT zich uitsluitend zou moeten richten op het sociaal maatschappelijke
programma. Wij zijn van mening dat dit een te groot risico vormt voor de
continuïteit van het festival. Wel vragen we NSRT de komende jaren meer
focus te leggen op het sociaal maatschappelijke programma.

Rotterdam Philharmonic
Gergiev Festival

We nemen het advies van de RRKC voor het Rotterdam Philharmonic Gergiev
Festival over en verlenen geen subsidie.

Rotterdam Unlimited

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag.

Rotterdams Jeugd Symfonie
Orkest

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag.

Rotterdams Wijktheater

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag.

Rotterdamse Dakendagen

Wij nemen het advies van de RRKC niet over en nemen de Rotterdamse
Dakendagen op in het Cultuurplan.
Het college waardeer t de activiteiten van Dakendagen om architectuur
op een laagdrempelige manier bij een breed publiek onder de aandacht
te brengen, alsmede de interconnectiviteit met andere instellingen en
organisaties buiten de culturele sector. Dat sluit aan bij onze architectuur visie
en bij urgente duurzaamheidsthema’s en andere stedelijke vraagstukken.

Sahne

We nemen het advies van de RRKC voor Sahne niet over. Voor het college
zijn de kritiekpunten in het advies - specifiek met betrekking tot het
ontbreken van visie en strategie - aanleiding om Sahne niet op te nemen in
het Cultuurplan.

Scapino Ballet Rotterdam

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag.

Silverline (Flow)

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen geen subsidie.

Sinfonia Rotterdam

We nemen het advies voor Sinfonia Rotterdam over, maar voor een hoger
bedrag dan geadviseerd. In vergelijking met soor tgelijke orkesten is het
huidige subsidieniveau voor Sinfonia Rotterdam laag te noemen. Met het
verleende bedrag wil het college Sinfonia in staat stellen de bedrijfsmatige
basis voor de komende vier jaar verder te verstevigen.

SKVR

We verlenen het geadviseerde bedrag voor de SK VR, maar volgen het
advies van de RRKC niet volledig. Zie paragraaf 3.1.3. voor een uitgebreide
toelichting.

Spraakuhloos

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag.

Studio de Bakkerij

We nemen het advies voor Studio de Bakkerij over, maar voor een hoger
bedrag dan geadviseerd. Met dit bedrag wil het college Studio de Bakkerij
in staat stellen de bedrijfsmatige basis voor de komende vier jaar verder te
verstevigen.

Tall Tales Company

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag.

The Writer’s Guide
(to the Galaxy)

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag.

Theater Babel Rotterdam

We nemen het advies voor Theater Babel over, maar voor een lager bedrag
dan geadviseerd. Het verleende bedrag biedt de organisatie ruimte om op
een meer solide basis te functioneren en een zakelijk leider aan te stellen
zodat in de toekomst de financieringsmix verder kan worden verbreed.

Office for Metropolitan
Information

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag.

Onder water Producties

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen geen subsidie.

Operadagen Rotterdam

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag.

Operator Radio

We nemen het advies van de RRKC over, echter met een lager bedrag dan
geadviseerd om zo de verhouding tussen subsidie en eigen inkomsten beter
in balans te brengen, conform het advies van de RRKC.

Passionate Bulkboek

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag.

Podiumbeesten

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen geen subsidie.

Poetr y International

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag.

Popunie

We nemen het advies van de RRKC over, maar voor een hoger bedrag
dan geadviseerd. Daarmee kan de Popunie de Kunstbende, Music Suppor t
Rotterdam en Music Expor t Rotterdam structureel blijven realiseren ten
gunste van de talentontwikkeling van Rotterdamse ar tiesten/muzikanten.

Prinses Christina Concours

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen geen subsidie.

PrintRoom

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag. Ook nemen wij het advies van de RRKC over voor wat betreft
de BK V-middelen.

Punt 5

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag.

Roffa Mon Amour

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen geen subsidie.

RoMeO

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag.

Roodkapje

We nemen het advies van de RRKC over, maar voor een lager bedrag dan
geadviseerd. Met de verleende subsidiebijdrage bestaat de mogelijkheid
voor een gefaseerde doorontwikkeling van de organisatie.
Voor wat betreft de BK V-middelen nemen we het advies van de RRKC over
en verlenen het geadviseerde bedrag.

Rotown

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag.

Rotown Magic

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag.

Rotterdam Circusstad

We nemen het advies van de RRKC over, maar voor een hoger bedrag
dan geadviseerd, zodat Circusstad het programma Circunstruction, een
belangrijk onderdeel van de keten van talentontwikkeling in de circuswereld,
kan voor tzetten.

52

53

Cultuurplan
2021-2024

Theater Walhalla

We nemen het advies van de RRKC over Walhalla over, maar voor een
hoger bedrag dan geadviseerd om de activiteiten van Werkplaats Walhalla
gefaseerd door te ontwikkelen.

TheaterNetwerk Rotterdam

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen geen subsidie.

Theater werkplaats voor
Ouwe Rotten

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen geen subsidie.

TimeWindow

We nemen het advies van de RKC niet over en nemen TimeWindow op in het
Cultuurplan. Naar onze mening is de organisatie van betekenis voor talloze
grassrootsorganisaties in de stad. TimeWindow is meer dan een broedplaats
alleen, getuige het activiteitenprogramma en de peer-to-peer uitwisseling als
kern van de visie op talentontwikkeling.

Toneelgroep Jan Vos

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen geen subsidie.

Urban Bond Nederland

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen geen subsidie.

Urban Culture Lab

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen geen subsidie.

URLAND

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag.

V2_Lab voor instabiele media

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag. Ook nemen wij het advies van de RRKC over voor wat betreft de
BK V-middelen.

Verhalenhuis Belvédère

We nemen het advies voor Verhalenhuis Belvédère over, maar voor een
lager bedrag dan geadviseerd. Het verleende bedrag biedt de organisatie
de mogelijkheid tot verdere professionalisering.

Villa Zebra

We verlenen het geadviseerde bedrag, maar nemen de voor waarden die
de RRKC stelt aan het verlenen van de subsidie niet over. We nemen het
advies van de RRKC over voor wat betreft de BK V-middelen.

VIVID

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen geen subsidie.
Instellingen die niet in het Cultuurplan zitten, kunnen geen aanspraak
maken op BK V-middelen.

WArd/waRD

De RRKC oordeelt dat het gezelschap zich te weinig laat zien als
Rotterdams dansgezelschap en dat het publieksbereik in Rotterdam laag
is. Wij onderschrijven dit oordeel. De geringe binding met de stad Rotterdam
en het Rotterdamse publiek is voor het college aanleiding om Ward/waRD
niet op te nemen in het Cultuurplan.

WAT WE DOEN

We nemen het advies voor WAT WE DOEN over, maar voor een lager bedrag
dan geadviseerd. Met dit subsidieniveau is het mogelijk om gefaseerd door
te groeien.

Watch That Sound

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag.

Wereldmuseum Rotterdam

We nemen het advies van de RRKC over en continueren het huidige subsidiebedrag voor het Wereldmuseum. Wel corrigeren we het geadviseerde bedrag
met het niet meegenomen accres, omdat abusievelijk is uitgegaan van een
ander prijspeil dan 2020.

White Wall Foundation

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen geen subsidie.

Witte de With Center
for Contemporar y Art

We nemen het advies voor Witte de With over, maar voor een hoger bedrag
dan geadviseerd, om Witte de With in staat te stellen hun kerntaken te blijven
uitvoeren.
Het advies van de RRKC over de BK V-middelen nemen we niet over, omdat
Witte de With met dit budget gedeeltelijk inkomensvormende activiteiten
organiseer t voor in Rotterdam ingeschreven kunstenaars.
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Women Connected

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen geen subsidie.

Woordnacht

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen geen subsidie.

WORM

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het geadviseerde
bedrag. Ook nemen wij het advies van de RRKC over voor wat betreft
de BK V-middelen.

Xclusiv Company

We nemen het advies voor Xclusiv Company over, maar voor een lager
bedrag dan geadviseerd. Met de verleende subsidiebijdrage heeft de
organisatie de mogelijkheid om gefaseerd door te ontwikkelen en te
professionaliseren en vanuit een solide basis een verbreding van de
financieringsmix te realiseren.

Aanvullend budget
jazzprogrammering

In lijn met het advies van de RRKC reser veren wij een extra bedrag van
€ 90.000 om de continuïteit van de jazzprogrammering in Rotterdam te
waarborgen. We vragen LantarenVenster om samen met De Doelen en
eventueel andere initiatiefnemers op het gebied van de jazz hier voor een
plan in te dienen.
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Verdelingsvoorstel Cultuurplan 2021-2024

*)

Instelling

Categorisering RRKC

subsidiebedrag 2020*

gevraagd
subsidiebedrag

geadviseerd
subsidiebedrag

verdeelvoorstel

BKV

Fair Pay

A Tale of a Tub

Doorgroeier

€ 67.500

€ 93.000

€ 67.500

€ 67.500

€ 26.958

AFFR - Architectuur Film Festival Rotterdam

Cultuurplan (voor 2017)

€ 27.000

€ 85.000

€ 50.000

€ 50.000

€ 8.604

Afrikaander wijk Coöperatief U.A.

Nieuwe aanvrager

n.v.t.

€ 205.000

€ 125.000

€ 125.000

€ 44.065

AIR

Cultuurplan (voor 2017)

€ 439.000

€ 455.000

€ 455.000

€ 455.000

€ 31.887

Arab Film Festival

Doorgroeier

€ 47.500

€ 64.000

€ 64.000

€ 64.000

€ 25.560

Arminius

Cultuurplan (voor 2017)

€ 183.000

€ 219.000

€ 160.000

€ 160.000

€ 9.334

AVL Mundo

Nieuwe aanvrager

n.v.t.

€ 165.000

€ 100.000

€ 100.000

Baroeg

Cultuurplan (voor 2017)

€ 356.500

€ 397.000

€ 368.500

€ 368.500

Cameretten

Nieuwe aanvrager

n.v.t.

€ 55.000

€0

€0

CBK Rotterdam

Cultuurplan (voor 2017)

€ 1.474.500

€ 2.143.000

€ 1.547.500

€ 1.547.500

Centraal Plan Bureau Rotterdam

Nieuwe aanvrager

n.v.t.

€ 48.000

€ 48.000

€ 48.000

Chabot Museum

Cultuurplan (voor 2017)

€ 81.500

€ 120.000

€ 120.000

€ 120.000

Charlois Speciaal

Cultuurplan (sinds 2017)

€ 26.500

€ 80.000

€0

€0

Circus Rotjeknor

Cultuurplan (voor 2017)

€ 134.500

€ 175.000

€ 134.500

€ 150.000

€ 8.751

CLUB GEWALT

Nieuwe aanvrager

n.v.t.

€ 85.000

€ 85.000

€ 85.000

€ 30.028

Conny Janssen Danst

Cultuurplan (voor 2017)

€ 529.000

€ 700.000

€ 558.000

€ 558.000

€ 5.303

Culture Unlimited

Nieuwe aanvrager

n.v.t.

€ 90.000

€0

€0

Dansateliers

Cultuurplan (voor 2017)

€ 331.000

€ 360.000

€ 360.000

€ 360.000

€ 3.421

De Dependance

Nieuwe aanvrager

n.v.t.

€ 73.000

€ 73.000

€ 73.000

€ 18.769

De Nieuwe Lichting

Doorgroeier

€ 139.500

€ 216.790

€ 170.000

€ 170.000

€ 11.201

Designplatform Rotterdam

Doorgroeier

€ 90.500

€ 100.000

€ 90.500

€ 90.500

€ 36.143

DIG IT UP

Nieuwe aanvrager

n.v.t.

€ 175.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 19.067

Digital Playground

Cultuurplan (voor 2017)

€ 258.000

€ 275.000

€ 258.000

€ 258.000

€ 15.051

DoelenEnsemble

Cultuurplan (voor 2017)

€ 80.500

€ 150.000

€ 150.000

€ 150.000

€ 45.730

Epitome Entertainment

Cultuurplan (voor 2017)

€ 79.000

€ 200.000

€ 150.000

€ 150.000

€ 24.707

Extra Extra

Nieuwe aanvrager

n.v.t.

€ 90.000

€ 90.000

€ 90.000

Frontaal Podium

Nieuwe aanvrager

n.v.t.

€ 40.000

€ 40.000

€ 40.000

Galerie Atelier Herenplaats

Nieuwe aanvrager

n.v.t.

€ 49.936

€0

€0

Garage Rotterdam

Doorgroeier

€ 40.500

€ 69.500

€ 40.500

€ 40.500

Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst

Nieuwe aanvrager

n.v.t.

€ 294.400

€0

€0

GROUNDS

Cultuurplan (voor 2017)

€ 288.000

€ 318.000

€ 288.000

€ 288.000

€ 23.600

€ 43.571
€ 60.696

€ 1.599.000

€0
€ 19.170

€0

€ 25.000

€ 9.432

€ 45.928
€ 10.284

€ 16.175

€ 18.975
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*)

Instelling

Categorisering RRKC

Hiphop In Je Smoel (HIJS)

Cultuurplan (voor 2017)

€ 54.000

€ 282.000

€ 186.000

€ 162.000

HipHopHuis

Cultuurplan (voor 2017)

€ 512.500

€ 920.000

€ 800.000

€ 700.000

€ 103.033

Hotel Modern

Cultuurplan (voor 2017)

€ 211.500

€ 225.000

€ 211.500

€ 211.500

€ 39.976

House of Heroes

Nieuwe aanvrager

n.v.t.

€ 272.820

€0

€0

House of Knowledge

Nieuwe aanvrager

n.v.t.

€ 117.000

€ 117.000

€ 117.000

€ 10.169

House of Urban Arts (Future in Dance)

Doorgroeier

€ 54.000

€ 210.000

€ 210.000

€ 162.000

€ 9.451

Independent School for the City

Nieuwe aanvrager

n.v.t.

€ 200.000

€0

€0

International Film Festival Rotterdam

Cultuurplan (voor 2017)

€ 1.080.000

€ 1.517.000

€ 1.080.000

€ 1.080.000

€0

Internationale Architectuur Biennale Rotterdam
(IABR)

Cultuurplan (voor 2017)

€ 431.500

€ 625.000

€0

€ 150.000

€ 10.512

Jazz International Rotterdam

Cultuurplan (voor 2017)

€ 216.000

€ 205.000

€0

€0

Jazzpodium Rotterdam (BIRD)

Cultuurplan (voor 2017)

€ 202.500

€ 340.000

€ 250.000

€ 250.000

€ 41.178

Jeugdtheater Hofplein

Cultuurplan (voor 2017)

€ 1.362.500

€ 1.513.000

€ 1.362.500

€ 1.362.500

€0

LantarenVenster

Cultuurplan (voor 2017)

€ 1.565.500

€ 1.819.900

€ 1.565.500

€ 1.565.500

€0

Laurenscantorij

Cultuurplan (voor 2017)

€ 71.000

€ 670.000

€ 170.000

€ 130.000

€ 65.395

Laurenskerk Rotterdam

Cultuurplan (voor 2017)

€ 110.000

€ 130.000

€ 110.000

€ 110.000

€ 55.334

Lloydscompany

Nieuwe aanvrager

n.v.t.

€ 120.000

€ 120.000

€ 120.000

€ 35.706

Maas theater en dans

Cultuurplan (voor 2017)

€ 1.781.000

€ 1.800.000

€ 1.781.000

€ 1.781.000

€0

MAMA

Cultuurplan (voor 2017)

€ 157.500

€ 180.000

€ 180.000

€ 180.000

Matrix Rotterdam

Nieuwe aanvrager

n.v.t.

€ 69.000

€0

€0

Metropolis Festival

Cultuurplan (voor 2017)

€ 127.500

€ 195.500

€ 127.500

€ 127.500

Mooi Weer & Zo

Nieuwe aanvrager

n.v.t.

€ 250.000

€ 50.000

€0

Motel Mozaïque

Cultuurplan (voor 2017)

€ 377.000

€ 395.000

€ 377.000

€ 377.000

Motel Spatie

Nieuwe aanvrager

n.v.t.

€ 100.000

€0

€0

Museum Rotterdam

Cultuurplan (voor 2017)

€ 3.545.000

€ 4.345.000

€ 1.168.806

€ 1.700.000

€0

Music Matters

Cultuurplan (voor 2017)

€ 277.000

€ 298.000

€ 277.000

€ 277.000

€ 24.076

Natuurhistorisch Museum Rotterdam

Cultuurplan (voor 2017)

€ 792.500

€ 855.000

€ 792.500

€ 792.500

€ 41.868

Nederlands Fotomuseum

Cultuurplan (voor 2017)

€ 813.000

€ 1.800.000

€ 813.000

€ 913.000

€ 156.000 5

North Sea Round Town

Cultuurplan (voor 2017)

€ 101.000

€ 395.000

€ 101.000

€ 101.000

€ 6.103

Office for Metropolitan Information

Nieuwe aanvrager

n.v.t.

€ 185.000

€ 75.000

€ 75.000

€ 26.439

Onder water Producties

Nieuwe aanvrager

n.v.t.

€ 90.000

€0

€0

Operadagen Rotterdam

Cultuurplan (voor 2017)

€ 278.500

€ 350.000

€ 300.000

€ 300.000

€ 18.129

Operator Radio

Nieuwe aanvrager

n.v.t.

€ 98.000

€ 98.000

€ 75.000

€ 6.519
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subsidiebedrag 2020*

gevraagd
subsidiebedrag

5)

geadviseerd
subsidiebedrag

verdeelvoorstel

BKV

Fair Pay
€ 65.000

€ 13.243

€ 40.000

€ 77.554

€ 21.941

€ 22.782

 I nstellingen met een jaaromzet van € 3 miljoen of meer, waar de meerkosten gemiddeld 1,6% van de totale lasten
bedragen, komen niet in aanmerking voor de fair pay subsidie. Uitzondering is het Nederlands Fotomuseum,
omdat de daar in het verleden ontstane achterstanden niet door middel van efficiency verhoging alleen zijn op te
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lossen. Het college heeft besloten een toeslag te verlenen gebaseerd op het gemeentelijke aandeel van de door
SiRM berekende totale meerkosten.
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Instelling

Categorisering RRKC

Passionate Bulkboek

Cultuurplan (voor 2017)

Podiumbeesten

Nieuwe aanvrager

Poetr y International

subsidiebedrag 2020*

gevraagd
subsidiebedrag

geadviseerd
subsidiebedrag

verdeelvoorstel

BKV

Fair Pay

€ 211.500

€ 350.000

€ 211.500

€ 211.500

€ 31.131

n.v.t.

€ 44.097

€0

€0

Cultuurplan (voor 2017)

€ 269.500

€ 300.000

€ 269.500

€ 269.500

€ 16.286

Popunie

Cultuurplan (voor 2017)

€ 318.500

€ 518.500

€ 318.500

€ 388.500

€ 63.991

Prinses Christina Concours

Cultuurplan (voor 2017)

€ 16.000

€ 20.000

€0

€0

PrintRoom

Nieuwe aanvrager

n.v.t.

€ 53.000

€ 53.000

€ 53.000

Punt 5

Doorgroeier

€ 42.500

€ 51.500

€ 51.500

€ 51.500

Roffa Mon Amour

Nieuwe aanvrager

n.v.t.

€ 65.000

€0

€0

RoMeO

Cultuurplan (voor 2017)

€ 42.500

€ 60.000

€ 60.000

€ 60.000

Roodkapje

Doorgroeier

€ 107.500

€ 249.000

€ 249.000

€ 204.000

Rotown

Cultuurplan (voor 2017)

€ 289.000

€ 360.000

€ 289.000

€ 289.000

€ 47.602

Rotown Magic

Doorgroeier

€ 76.000

€ 95.000

€ 83.000

€ 83.000

€ 21.340

Rotterdam Circusstad

Cultuurplan (voor 2017)

€ 112.000

€ 225.000

€ 175.000

€ 205.000

€ 53.307

n.v.t.

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

€ 2.173

€ 12.000

€ 25.959
€ 20.568

€ 4.716
€ 65.000

€ 18.852

Rotterdam International Duet Choreography

*)

Competition (RIDCC)

Nieuwe aanvrager

Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival

Cultuurplan (voor 2017)

€ 287.000

€ 350.000

€0

€0

Rotterdam Unlimited

Cultuurplan (voor 2017)

€ 439.500

€ 500.000

€ 439.500

€ 439.500

€ 26.559

Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest

Cultuurplan (voor 2017)

€ 32.500

€ 57.600

€ 32.500

€ 32.500

€ 9.908

Rotterdams Wijktheater

Cultuurplan (voor 2017)

€ 462.500

€ 512.000

€ 462.500

€ 462.500

€ 87.419

Rotterdamse Dakendagen

Nieuwe aanvrager

n.v.t.

€ 175.000

€0

€ 120.000

€ 31.204

Sahne

Nieuwe aanvrager

n.v.t.

€ 110.000

€ 40.000

€0

Scapino Ballet Rotterdam

Cultuurplan (voor 2017)

€ 1.204.500

€ 1.254.500

€ 1.204.500

€ 1.204.500

Silverline (Flow)

Nieuwe aanvrager

n.v.t.

€ 454.381

€0

€0

Sinfonia Rotterdam

Cultuurplan (voor 2017)

€ 227.500

€ 455.000

€ 227.500

€ 328.000

€ 164.997

SKVR

Cultuurplan (voor 2017)

€ 7.905.000

€ 7.905.000

€ 7.000.000

€ 7.000.000

€0

Spraakuhloos

Nieuwe aanvrager

n.v.t.

€ 150.000

€ 150.000

€ 150.000

€ 38.566

Studio de Bakkerij

Doorgroeier

€ 127.000

€ 260.000

€ 150.000

€ 200.000

€ 37.803

Tall Tales Company

Nieuwe aanvrager

n.v.t.

€ 85.000

€ 85.000

€ 85.000

€ 30.028

The Writer’s Guide (to the Galaxy)

Nieuwe aanvrager

n.v.t.

€ 95.000

€ 95.000

€ 95.000

€ 24.425

Theater Babel Rotterdam

Cultuurplan (voor 2017)

€ 319.000

€ 667.388

€ 493.194

€ 395.000

€ 28.778

Theater Walhalla

Cultuurplan (voor 2017)

€ 317.500

€ 545.000

€ 415.000

€ 495.000

€ 36.064

TheaterNetwerk Rotterdam

Cultuurplan (voor 2017)

€ 80.500

€ 100.000

€0

€0

€0
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*)

Instelling

Categorisering RRKC

subsidiebedrag 2020*

gevraagd
subsidiebedrag

geadviseerd
subsidiebedrag

verdeelvoorstel

BKV

Fair Pay

Theater werkplaats voor Ouwe Rotten

Nieuwe aanvrager

n.v.t.

€ 30.000

€0

€0

TimeWindow

Nieuwe aanvrager

n.v.t.

€ 300.000

€0

€ 150.000

Toneelgroep Jan Vos

Nieuwe aanvrager

n.v.t.

€ 150.000

€0

€0

Urban Bond Nederland

Nieuwe aanvrager

n.v.t.

€ 1.271.350

€0

€0

Urban Culture Lab

Nieuwe aanvrager

n.v.t.

€ 166.000

€0

€0

URLAND

Doorgroeier

€ 79.000

€ 150.000

€ 150.000

€ 150.000

V2_Lab voor instabiele media

Cultuurplan (voor 2017)

€ 179.500

€ 250.000

€ 250.000

€ 250.000

Verhalenhuis Belvédère

Doorgroeier

€ 127.000

€ 300.000

€ 300.000

€ 250.000

Villa Zebra

Cultuurplan (voor 2017)

€ 375.500

€ 385.745

€ 375.500

€ 375.500

€ 60.900

VIVID

Cultuurplan (voor 2017)

€ 43.000

€ 60.000

€0

€0

€0

WArd/waRD

Nieuwe aanvrager

n.v.t.

€ 100.000

€ 57.500

€0

WAT WE DOEN

Nieuwe aanvrager

n.v.t.

€ 400.000

€ 250.000

€ 144.500

€ 10.528

Watch That Sound

Doorgroeier

€ 53.000

€ 100.000

€ 84.000

€ 84.000

€ 21.597

Wereldmuseum Rotterdam

Cultuurplan (voor 2017)

€ 5.021.000

€ 5.290.000

€ 5.021.000

€ 5.290.000

White Wall Foundation

Nieuwe aanvrager

n.v.t.

€ 60.000

€0

€0

Witte de With Center for Contemporar y Art

Cultuurplan (voor 2017)

€ 446.000

€ 668.000

€ 446.000

€ 576.000

Women Connected

Nieuwe aanvrager

n.v.t.

€ 426.941

€0

€0

Woordnacht

Nieuwe aanvrager

n.v.t.

€ 100.000

€0

€0

WORM

Cultuurplan (voor 2017)

€ 648.000

€ 782.478

€ 648.000

€ 648.000

Xclusiv Company

Doorgroeier

€ 58.500

€ 211.000

€ 211.000

€ 175.000

Kwartiermaker en publieksactiviteiten

N.v.t.

N.v.t.

€ 700.000

€ 500.000

Aanvullend budget jazzprogrammering

N.v.t.

N.v.t.

€ 110.000

€ 90.000

€ 38.712.500

€ 55.456.326

€ 39.199.000

€ 40.058.000

€ 28.352

€ 28.352
€ 110.000

€ 25.229
€ 36.797
€ 23.055

€ 71.500

€ 45.378

€ 125.000

€ 54.173
€ 85.645
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3.2.2 De Rotterdamse Culturele
Basis (RCB)
De instellingen die in de periode
2021-2024 de RCB vormen, zijn
langjarig verzekerd van een subsidie vanuit de gemeente binnen
een vastgesteld totaalbudget voor
de groep als geheel. Dat wil echter
niet zeggen dat de afzonderlijke
instellingen in de RCB voor de periode 2021-2024 per definitie kunnen
rekenen op hun huidige subsidiebedrag. Zo hebben wij de hogere

64

subsidieaanvraag gehonoreerd van
die instellingen, die van de RRKC
een positieve beoordeling hebben
gekregen op hun bijdrage aan de
speerpunten inclusiviteit, innovatie
en/of interconnectiviteit. Wij vinden
het van belang dat zij hun plannen
en ambities op dit gebied kunnen
realiseren. In onderstaand verdelingsvoorstel staat per instelling
een nadere motivatie als sprake is
van een gewijzigd subsidiebedrag
ten opzichte van 2020.

De Doelen

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het aangevraagde
subsidiebedrag. Dit is een hoger bedrag dan het huidige subsidieniveau.
In lijn met het RRKC-advies voegen we de internationale conferentie
Classical Next toe, daarnaast verhogen we de subsidie met een geoormerkt
bedrag voor noodzakelijke pandinvesteringen.

Kunsthal Rotterdam

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen nagenoeg het
gevraagde subsidiebedrag. Dit betekent een subsidieverhoging waarmee
de Kunsthal een aantal programma’s zoals All you can ar t en Kunsthal Live
structureel kan maken, deze programma’s zijn door de RRKC positief
beoordeeld en leveren een belangrijke bijdrage aan de beleidsspeerpunten.

Luxor Theater

We nemen advies van de RRKC over en stellen een subsidieverhoging
voor. De RRKC is positief over de verbindende kracht van Luxor, de
sterke positionering in de stad en haar bijdrage aan de gemeentelijke
beleidsspeerpunten.

Maritiem Museum Rotterdam

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het huidige
subsidiebedrag. Uit de aanvraag is onvoldoende gebleken dat de hogere
subsidieaanvraag noodzakelijk is.

Museum Boijmans van
Beuningen

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen een lager subsidiebedrag dan het huidige subsidieniveau. Het oordeel van de RRKC geeft daar
aanleiding toe. De RRKC beoordeelt de aanvraag van MBVB in zijn totaliteit
als matig. Dat betreft de bedrijfsmatige inrichting die naar het oordeel van
de RRKC onvoldoende is. Ook wordt de rol als RCB-instelling genoemd die
Museum Boijmans Van Beuningen zonder over tuiging en vooral vanuit het
belang van de eigen activiteiten ver vult. Het museum heeft, volgens de
RRKC, een prikkel nodig om een andere visie te ontwikkelen op zijn rol in
de stad, in het bijzonder waar het gaat om talentontwikkeling en
interconnectiviteit. Tenslotte concludeer t de RRKC dat Museum Boijmans
Van Beuningen zich niet in bijzondere mate onderscheidt op de drie
beleidsprioriteiten die de gemeente stelt.
Het college onderschrijft het oordeel en de waardering van de RRKC voor de
opzet van de Transit Academie van Boijmans in Rotterdam-Zuid en ver wacht
deze in de definitieve plannen voor 2021-2024 terug te zien.
Wij nemen het advies van de RRKC over voor wat betreft de BK V-middelen
voor MBVB.

Rotterdam Philharmonisch
Orkest

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het gevraagde
subsidiebedrag.

Theater Rotterdam

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen het gevraagde
subsidiebedrag. We vragen Theater Rotterdam een nieuw meerjarenbeleidsplan in te dienen dat we ter beoordeling zullen voorleggen aan een externe
deskundige par tij.

Theater Zuidplein

We nemen het advies van de RRKC over en verlenen nagenoeg het
aangevraagde subsidiebedrag. Dit bedrag ligt substantieel hoger dan
de huidige subsidie. Dit komt door een geoormerkt bedrag voor huisvestingslaten als gevolg van de verhuizing naar het nieuwe gebouw.
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Verdelingsvoorstel Rotterdamse Culturele Basis 2021-2024
Instelling

Categorie

De Doelen

Rotterdamse Culturele Basis

€ 4.616.500

€ 5.202.000

N.v.t.

5.202.000

€0

Kunsthal Rotterdam

Rotterdamse Culturele Basis

€ 2.963.000

€ 3.200.000

N.v.t.

3.137.500

€0

Luxor Theater Rotterdam

Rotterdamse Culturele Basis

€ 2.642.000

€ 2.917.500

N.v.t.

2.830.000

€0

Maritiem Museum Rotterdam

Rotterdamse Culturele Basis

€ 5.222.500

€ 5.897.000

N.v.t.

5.222.500

€0

Museum Boijmans Van Beuningen

Rotterdamse Culturele Basis

€ 9.746.000

€ 10.732.000

N.v.t.

9.350.000

Rotterdams Philharmonisch Orkest

Rotterdamse Culturele Basis

€ 7.125.000

€ 7.125.000

N.v.t.

7.125.000

€ 195.000 6

Theater Rotterdam

Rotterdamse Culturele Basis

€ 9.232.500

€ 9.217.000

N.v.t.

9.217.000

€0

Theater Zuidplein

Rotterdamse Culturele Basis

€ 2.483.500

€ 3.812.000

N.v.t.

3.700.000

€0

€ 44.031.000

€ 48.102.500

N.v.t.

€ 45.784.000

Totaal

*)

Subsidiebedrag 2020 *

Gevraagd
subsidiebedrag

Geadviseerd
subsidiebedrag

Verdeelvoorstel

BKV

Fair Pay

€ 69.000

€0

 Prijspeil 2020
6)

 I nstellingen met een jaaromzet van € 3 miljoen of meer, waar de meerkosten gemiddeld 1,6% van de totale lasten
bedragen, komen niet in aanmerking voor de fair pay subsidie. Uitzondering is het Rotterdams Philharmonisch
Orkest (RPhO), dat recent te maken heeft gekregen met de invoering van de wet Arbeidsmarkt in balans en de
daaruit voor tvloeiende herziening van de remplaçantenregeling die onevenredig zwaar drukt op de begroting van
dit orkest. Het college heeft besloten een toeslag te verlenen gebaseerd op het gemeentelijke aandeel van de door
SiRM berekende totale meerkosten.
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Bijlage 1.
Eenmalige subsidies en andere ondersteuningsvormen
Incidentele subsidies
Per 1 januari 2020 zijn de
afzonderlijke regelingen voor
projectsubsidies voor visuele
kunsten, podiumkunsten en
letteren & er fgoed samengevoegd tot één subsidieregeling Projectsubsidies
Cultuur. De regeling is
bedoeld voor instellingen of
personen met een plan dat
primair ar tistiek-cultureel
van aard is, een Rotterdams
belang dient en bijdraagt aan
de beleidsspeerpunten op
het gebied van cultluur. Een
adviescommissie beoordeelt
de aanvragen en adviseer t
het college over het al dan
niet verlenen van subsidie.
Voor activiteiten door amateurs of professionals in de
Rotterdamse gebieden star t
met ingang van 2021 de
regeling Lokale culturele
programmering (LCP).
Initiatiefnemers kunnen vanaf
die datum hun subsidieaanvraag indienen bij de LCPcoördinator van het gebied
waar de activiteit plaatsheeft.
Amateur verenigingen kunnen
elk jaar een subsidie aanvragen voor de kosten van
oefenruimte en professionele
begeleiding.

Andere ondersteuningsvormen
Twee keer per jaar organiseer t
de gemeente een Pitcher
Per fect 010 -avond, een laagdrempelige vorm van
subsidiéring zonder inhoudelijke criteria of beoordeling.
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De pitchavonden zijn bedoeld voor
Rotterdammers met een kunstof cultuurproject in de stad,
die niet terecht kunnen bij de
bestaande subsidieregelingen
van de gemeente. Tijdens de
avonden pitchen maximaal twintig
deelnemers in maximaal vijf
minuten hun plan aan het publiek.
Aan het einde van de avond
bepalen de pitchers gezamenlijk
welke initiatieven een subsidie
krijgen.
Via de landelijke organisatie
Voordekunst ondersteunt Rotterdam
cultuurmakers die door middel
van crowdfunding hun project
financieren. De gemeente draagt
maximaal 25% met een maximum
van € 5.000 per campagne bij
aan projecten van in Rotterdam
gevestigde en werkende initiatiefnemers, die niet op andere wijze
financieel door de gemeente
worden ondersteund en die geheel
of gedeeltelijk in Rotterdam
worden uitgevoerd.
Rotterdamse kunstenaars, creatieve
ondernemers en culturele
organisaties met een plan dat zich
niet leent voor subsidies en/of
crowdfunding kunnen een lening
onder gunstige voor waarden
aanvragen via Cultuur+Ondernemen. De leningsfaciliteit maakt
lenen mogelijk voor initiatieven
in de culturele en creatieve sector
die niet voor financiering via
geldverstrekkende instellingen
in aanmerking komen Omdat de
leningen binnen enkele jaren
terugbetaald worden, ontstaat
op termijn een min of meer
revolving fund.

In 2019 is op Zuid en in Delfshaven
gestar t met het programma
Stadscultuur. Het programma
heeft tot doel in verschillende
gebieden in Rotterdam waar
cultuurpar ticipatie relatief laag is,
culturele activiteiten te ontwikkelen
die aansluiten bij de kenmerken van
het gebied en de interesses van de
bewoners van het gebied. In het
kader van de regiodeal voor het
Nationaal Programma RotterdamZuid loopt een cultuurprogramma
op Zuid gericht op cultureel talent
en de vergroting van het cultuuraanbod in het gebied. De regiodeal
wordt gezamenlijk bekostigd door
Rijk en Rotterdam.
Om laagdrempelige gebiedsgerichte culturele activiteiten en
evenementen te stimuleren star t per
2021 de subsidieregeling Lokale
Culturele Programmering (LCP).
LCP-coördinatoren verzorgen op
basis van deze subsidieregeling de
culturele programmering in elk van
de veer tien gebieden.
De gemeente neemt al een aantal
jaren deel aan de Rijksregeling
‘Impuls brede scholen, spor t en
cultuur’. In 2019 is de regeling
uitgebreid tot ‘Brede Regeling
Combinatiefuncties’ en is het
beschikbare budget verruimd.
Als gevolg daar van kon het aantal
Rotterdamse cultuurcoaches
worden vergroot. Meer scholen
en culturele instellingen kunnen
daardoor met een cultuurcoach
gaan werken. Ook kon de inzet
worden uitgebreid naar mbo en
speciaal onder wijs, een verrijking
voor de inzet op cultuuronder wijs
in de stad.
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Bijlage 2.

Huidig

Rijksgesubsidieerde Rotterdamse culturele instellingen
1. A dvisering Raad voor
Cultuur over Rotterdamse
instellingen in de
landelijke basisinfrastructuur
Negen Rotterdamse instellingen
maken in de lopende cultuurplanperiode 2017-2020 deel uit van de
landelijke basisinfrastructuur (BIS):
qT
 heater Rotterdam
q P roductiehuis Theater
Rotterdam
q S capino Ballet Rotterdam
q R otterdams Philharmonisch
Orkest
q M A AS Theater en Dans
q International Film Festival
Rotterdam (IFFR)
q W itte de With Center for
Contemporar y Ar t
q N ederlands Fotomuseum
q H et Nieuwe Instituut.
Al deze instellingen hebben voor
het Cultuurplan 2021-2024 opnieuw
subsidie aangevraagd bij het Rijk
(Productiehuis Theater Rotterdam
onder de titel Ontwikkelfunctie;
zie hierna). Daarnaast heeft debatstichting Arminius een aanvraag
ingediend in de categorie Debat
en Reflectie.
Voor de komende periode heeft
het Rijk meer ruimte in de basisinfrastructuur gecreëerd door
toevoeging van de categorie
Ontwikkelfunctie. Instellingen die
als kernactiviteiten hebben het
faciliteren, begeleiden en ontwikkelen van talentvolle of innovatieve
makers of het ontwikkelen van een
discipline op de terreinen podium-
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kunsten, beeldende kunst, film,
letteren of ontwerp, konden
daar voor een meerjarig subsidie
aanvragen bij het Rijk.
Voor deze categorie zijn
vanuit Rotterdam negen nieuwe
aanvragen ingediend, plus de
aanvraag van Productiehuis
Theater Rotterdam:
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Dansateliers
Epitome Enter tainment
HipHopHuis
Public Ar t Squad/MAMA
T heater Rotterdam
(Productiehuis)
Theater Zuidplein
V 2_ Instituut voor de instabiele
media
Verhalenhuis Belvedère
Worm

Ook heeft het Rijk de mogelijkheid
geopend voor opneming van
een aantal festivals in de basisinfrastructuur, mits zij in een
internationale context opereren
en ruimte bieden voor een interdisciplinaire programmering.
Twee Rotterdamse festivals hebben
in deze categorie een aanvraag
ingediend:
q Operadagen Rotterdam
q Rotterdam Circusstad
Daarnaast heeft Poetr y International Rotterdam subsidie aangevraagd voor een Literair
Festival in het kader van de BIS.
Over al deze aanvragen heeft de
landelijke Raad voor Cultuur begin
juni advies aan de minister van
Onder wijs, Cultuur en Wetenschap-

pen (OCW) uitgebracht. Gezien
het diverse, innovatieve en ook
landelijk erkende culturele veld
in Rotterdam hadden wij de
ver wachting dat meer nieuwe
Rotterdamse instellingen een plaats
zouden krijgen in de landelijke
basisinfrastructuur. Van de festivals
is dat alleen Operadagen Rotterdam, van de ontwikkelinstellingen
zijn alleen HipHopHuis en WORM
gehonoreerd.
Ook bij de bestaande bis-instellingen zijn klappen gevallen. Zo kreeg
Scapino Ballet Rotterdam een
negatief advies, dat alleen door
tussenkomst van de Tweede Kamer
is gerepareerd. Theater Rotterdam
moet het doen zonder de bisbijdrage voor het Productiehuis en
heeft een lager dan aangevraagde
bijdrage toegezegd gekregen onder de voor waarde dat de stichting
een aangepast activiteitenplan met
een nieuwe begroting indient. Ook
andere Rotterdamse aanvragers
hebben een lager dan gevraagd
bedrag toegekend gekregen. (Het
volledige beeld, zie hiernaast).
Wij hebben de minister van OCW
inmiddels laten weten dat de adviezen van de Raad voor Cultuur
geen recht doen aan de ontwikkelingen in Rotterdam die gericht
zijn op inclusiviteit, innovatie en
interconnectiviteit; thema’s die ook
bij de minister hoog in het vaandel
staan. Het door ons in regioverband ontwikkelde cultureel profiel
lijkt de Raad voor Cultuur niet of
nauwelijks betrokken te hebben in
zijn adviezen over de Rotterdamse
aanvragen.

Aangevraagd

Advies

Theater Rotterdam

€ 1.692.637

€ 1.692.000

€ 1.692.000

Scapino Ballet Rotterdam

€ 1.745.569

€ 2.461.000

0

Rotterdams Philharmonisch Orkest

€ 4.149.382

€ 4.149.000

€ 4.149.000

Stichting Opera Rotterdam

0

€ 550.000

€ 350.000

Circusstad

0

€ 275.000

0

Maas theater en dans

€ 721.222

€ 1.400.000

€ 1.252.656

Witte de With, Center for Contemporar y Art

€ 560.698

€ 866.768

€ 536.840

€ 1.352.817

€ 1.839.343

€ 1.666.990

Poetr y International

0

€ 300.000

0

IABR

0

€ 800.000

€ 607.046

€ 900.000

€ 1.625.000

€ 1.625.000

Buro Geest (Dakendagen)

0

€ 300.000

0

Public Art Squad

0

€ 340.000

0

Dansateliers

0

€ 490.000

0

Epitome Entertainment

0

€ 525.000

0

HipHopHuis

0

€ 308.200

€ 307.988

€ 528.961

€ 800.000

0

Theater Zuidplein

0

€ 308.000

0

V2_ Instituut voor de instabiele media

0

€ 670.000

0

Verhalenhuis Belvedère

0

€ 300.000

0

WORM

0

€ 325.000

€ 324.776

Arminius

0

€ 250.000

0

€ 11.651.286

€ 20.574.311

€ 12.512.296

IFFR

Het Nieuwe Instituut

Theater Rotterdam (productiehuis)

2. B esluiten van de
rijksfondsen over
Rotterdamse instellingen
Ook bij de rijksfondsen heeft
een aantal Rotterdamse culturele
instellingen subsidie aangevraagd.
Het voor Rotterdam in meerjarenperspectief belangrijkste rijksfonds
is het Fonds Podiumkunsten.

Dit fonds stond in de huidige
beoordelingsprocedure zwaar
onder druk. Als gevolg van de
overheveling van een bedrag
van 15.8 miljoen van het fonds
naar het ministerie voor de
versterking van de BIS, had het
Fonds Podiumkunsten slechts 27.1
miljoen te besteden bij aanvragen
tot een bedrag van 55.1 miljoen.
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De afzonderlijke procedures geven voor Rotterdam het volgende beeld
Aanvragen
behandeld door

Totaal aantal
aanvragen

Positief advies

Aantal toegekend

Totaal verleend
bedrag (in mln.)

Gemeente

122

94

87

39,908

Rijk

22

11

Bekend na 15
september 2020

Bekend na 15
september 2020

Fonds
Podiumkunsten

23

n.v.t.

12

2,92

Mondriaanfonds

Niet bekend

n.v.t.

5

0,36

Nederlands
Letterenfonds

2

n.v.t.

2

0,515

Stimuleringsfonds
voor Architectuur

Niet bekend

n.v.t.

1

0,55

Fonds voor
Cultuurparticipatie

7

n.v.t.

1

0,5

Zeven Rotterdamse cultuurplaninstellingen ontvangen in de
periode 2021-2024 een subsidie
van het Fonds Podiumkunsten:
Conny Janssen Danst (€ 700.000)
Dansateliers (€ 300.000)
Wat we doen (€ 300.000)
Wunderbaum (€ 400.000)
M otel Mozaique (€ 175.000 voor
vier jaar)
q N or th Sea Round Town (€ 37.500
voor vier jaar)
q R otterdams Circusstad
(€ 162.500 voor vier jaar)
q
q
q
q
q

Daarnaast ontvangen de volgende
cultuurplanorganisaties een meerjarige subsidie van een van de
andere rijksfondsen:
qP
 assionate Bulkboek (€ 270.000)
en Poetr y International
(€ 245.000) van het Nederlands
Letterenfonds
q V 2_ (€ 550.000 van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie)
q R otterdams Wijktheater
(€ 500.000 van het Fonds
Cultuurpar ticipatie)
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Ook hier zien we dat de Rotterdamse instellingen er onder andere
als gevolg van de kor ting op het
Fonds Podiumkunsten bekaaid
vanaf komen. Zo hebben vijf
Rotterdamse instellingen een
positief advies ontvangen, maar
wegens ontoereikend budget
geen subsidie. In totaal loopt
Rotterdam hierdoor € 1,1 miljoen
aan rijkssubsidie mis.

Bijlage 3.
Toelichting op de subsidie voor fair pay
Aanvullende subsidie
voor fair pay

voor fair pay op de subsidie zijn
hoog in (1) de beeldende en visuele
kunsten, (2) pop, jazz en urban en
(3) de klassieke muziek.
De opslag hangt af van de meerkosten als percentage van de totale
lasten in 2018; de meerkosten in
2018 geven het meest adequate
beeld bij een ongewijzigd aanbod
van de instellingen. We onderscheiden de volgende grootteklassen:

In april 2020 heeft SiRM in opdracht van de gemeente Rotterdam
de resultaten van het onderzoek
Meerkosten van de invoering van
de Fair Practice Code in Rotterdam
gepubliceerd. Toen was nog niet
bekend welke instellingen een
plek zouden krijgen in het
Cultuurplan 2021-2024 en welke
niet. Inmiddels is dat bekend.
Daarom is voor de instellingen
in het verdeelplan voor het Cultuurplan 2021-2024 een nieuwe
doorrekening van de meerkosten
van de Fair Practice Code gemaakt,
mede op basis van aanvullend
veldwerk.

q k lein, met een jaaromzet tot
€ 400.000;
q m idden, met een jaaromzet van
€ 400.000 tot € 900.000;
q g root, met een jaaromzet van
€ 900.000 tot € 3 miljoen;
q e xtra groot, met een jaaromzet
van € 3 miljoen of meer.

De gemeente Rotterdam hecht
een groot belang aan fatsoenlijk belonen en stelt aanvullende
middelen (€ 2,75 mln.) beschikbaar
voor de invoering fair pay bij
culturele instellingen met een
meerjarige subsidie van de
gemeente. Instellingen krijgen
van de gemeente Rotterdam een
compensatie voor de meerkosten,
rekening houdend met het financieringsaandeel van de gemeente
en de beschikbaar gestelde middelen. Gekozen is voor een eenvoudig uitvoerbare en transparante
subsidiesystematiek. Instellingen
ontvangen een procentuele opslag
op de Cultuurplansubsidie plus de
BK V-gelden.
De opslag voor de meerkosten op
de subsidie verschilt voor de acht
deelsectoren (disciplines) en de
vier grootteklassen van de instellingen. De procentuele opslagen

Op basis van de relatieve meerkosten is de opslag voor de meerkosten in procenten van de subsidie in
het algemeen het hoogste voor de
kleine instellingen en het laagste
voor de extra grote instellingen.
Besloten is om de middelen voor
fair pay geheel toe te kennen aan
instellingen met relatief de grootste
beloningsachterstand. Instellingen
met een jaaromzet van € 3 miljoen
of meer, waar de meerkosten gemiddeld 1,6% van de totale lasten
bedragen, komen niet in aanmerking voor de fair pay subsidie. Van
instellingen van dit kaliber, waaronder de instellingen in de RCB,
mag worden ver wacht dat zij hun
werknemers en ingehuurde zzp’ers
fair belonen. Deze groep extra grote instellingen moet in staat worden
geacht om de meerkosten binnen
hun normale bedrijfsvoering op te
vangen.
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