Said Kasmi
Wethouder Onderwijs, Cultuur en Toerisme

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam
Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
Website: www.rotterdam.nl
E-mail: informatiebeheer@rotterdam.nl
Inlichtingen: A.Svedlin

Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur
t.a.v.de heer Rento Zoutman
Postbus 2800
3000 CV Rotterdam

Portefeuillehouder:
Cluster: Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling
Ons kenmerk: 21MO02990
Uw kenmerk:

Per e-mail: rrkc@rrkc.nl
Datum: 15 juni 2021
Betreft: Uw advies over de stadsmuseale functie

Geachte heer Zoutman,
Op 27 mei 2021 heeft u mij een brief gestuurd inzake de stadsmuseale functie. Graag wil ik
met deze brief mijn reactie geven.
Zoals u weet, zijn we na de besluitvorming over Museum Rotterdam in het kader van het
Cultuurplan aan de slag gegaan met de stadsmuseale functie zoals door u geadviseerd. Er
heeft eerst een verkenning plaatsgevonden die een drietal scenario’s heeft opgeleverd. Op
basis van het rapport van de verkenner heeft het college besloten om het traject voort te
zetten en een kwartiermaker aan te trekken. Gelijktijdig is ook een stadscurator aangetrokken
die de regie krijgt over de tijdelijke programmering.
Zoals eerder besproken zal ik uw raad vragen om in oktober 2021 het rapport van de
kwartiermaker van een advies te voorzien. Vervolgens zullen college en gemeenteraad in
november/december 2021 een besluit nemen over het scenario dat verder zal worden
uitgewerkt.
Uit uw brief blijkt dat u zich zorgen maakt over dit traject en heeft u opnieuw een advies over
dit onderwerp uitgebracht. In uw advies geeft u aan in beginsel positief te zijn over het advies
van de verkenner, maar adviseert u daarna over de reikwijdte van de opdracht aan de
kwartiermaker, de randvoorwaarden waaronder die vervuld wordt en de aanpak van het
proces.
Het is nu vooral van belang om met elkaar op een constructieve wijze verder te werken aan
deze voor de stad zo belangrijke functie. Daarbij is het nodig dat de kwartiermaker en de
stadscurator voldoende ruimte krijgen om een plan te ontwikkelen, rekening houdend met de
beperkingen en kansen die zich voordoen, met als doel om te komen tot een nieuwe
stadsmuseale functie met ambitie, die toekomstbestendig is en die past bij de stad.
Ik heb uw brief van 27 mei j.l. gedeeld met de kwartiermaker en de stadscurator en hen
gevraagd u te betrekken bij hun vervolgstappen. Ik heb er alle vertrouwen in dat de
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kwartiermaker en de stadscurator samen tot een visie op een stadsmuseale functie komen, die
aansluit bij onze uitgangspunten en het verleden en heden van onze stad.

Met vriendelijke groet,
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