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Aan de Rotterdamse gemeenteraad 
T.a.v. de griffie 
Postbus 70012 
3000 KP Rotterdam 

 
 
       Amsterdam, 27 juni 2022 
 

 
Onderwerp: Steunbetuiging RRKC ten behoeve van de Rotterdamse gemeenteraad 
  
Geachte raadsleden,  
 
Kunsten ’92 heeft vernomen dat het College van B&W van Rotterdam voornemens is om de 
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur op te heffen en wil hierbij zijn verontrusting 
uitspreken.  
 
In het nieuwe collegeakkoord ‘Een stad’ onderstreept u het grote belang van cultuur en van 
een divers, toegankelijk en laagdrempelig aanbod voor iedereen in de stad. Rotterdam is de 
afgelopen decennia in vele opzichten voorbeeld stellend geweest als het gaat om de 
erkenning van de grote betekenis en impact van kunst en cultuur voor de identiteit en 
ontwikkeling - in alle opzichten – van de stad. En combineerde dat met daadkracht als het 
gaat om uitvoering en kritische reflectie, in de vorm van een kwalitatief hoogwaardige, 
onafhankelijke advisering en ondersteuning van de sector op het gebied van kwaliteitszorg, 
verdieping en onderzoek. Deze gelijkwaardige wisselwerking tussen beleid en bestuur, de 
sector en de RRKC, is een schoolvoorbeeld van hoe kunstbeleid zou moeten zijn: met ruimte 
voor transparantie en voor beleid waarin rollen helder zijn en je elkaar scherp houdt. Een 
constructie die elders navolging verdient, zodat het geheugen van een bestel niet verdwijnt 
en er ruimte blijft voor nieuwe inzichten en generaties. Alleen al hierom is het besluit om dit 
instituut op te heffen onverstandig en voorbarig. 
 
Vanuit landelijk perspectief is de RRKC altijd van wezenlijk belang geweest en is dat ook nu 
nog. 
 
Wij doen daarom een dringend beroep op u om het gesprek aan te gaan met de sector en 
met de RKKC, om deze belangrijke onderzoeks- en adviesfunctie voor het Rotterdamse èn 
landelijke culturele belang te behouden voor de toekomst.  

 
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Kunsten ’92, 

 

 

 
Jan Zoet, voorzitter Kunsten ‘92 

 
 

 


