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Voorwoord
2021 was voor de Rotterdamse makers en instellingen een
tweede, zwaar jaar van covidrestricties. Zowel de sector
als het publiek werden zeer op de proef gesteld, met wisselende protocollen rondom de gehele of gedeeltelijke
lockdowns. Voor de RRKC was de omschakeling naar de
digitale modus al gewoonte geworden tijdens het Cultuurplanadvies in 2020, dit hebben wij in 2021 doorgezet.
2021 was ook een jaar van grote veranderingen in de
samenstelling van de RRKC: het vertrek van vier leden en
de wisseling van de voorzitter in december van dat jaar
zorgden voor het nodige werving- en selectiewerk. Op 14
december 2021 droeg voorzitter Jacob van der Goot het
stokje over aan de nieuwe voorzitter Carlos Gonçalves. Op
deze plek danken wij Jacob van der Goot voor al zijn inspanningen voor de RRKC en wensen we de nieuwe voorzitter alle succes!
De RRKC droeg in 2021 bij aan de evaluatie van het
Cultuurplan en voerde met externe begeleiding een evaluatie uit van het eigen functioneren. Hieruit kwamen behartenswaardige conclusies die zijn ingebracht in de formele externe evaluatie van de RRKC in opdracht van het
college, die eind 2021 startte. De Raad kijkt uit naar de
resultaten daarvan, en naar het gesprek over mogelijke veranderingen in de adviesrol.

De Raad was in 2021 medeondertekenaar van een voorstel
van de landelijke Raad voor Cultuur en Kunsten ‘92 om de
lopende Cultuurplan periode met één of twee jaar te verlengen. De andere ondertekenaars waren de Amsterdamse
Kunstraad en de Kunstraad Groningen. Dit voorstel is op
dit moment nog in beraad.
De RRKC bracht in 2021 vier adviezen uit: ‘Cultuur in transitie’, de coronacrisis als vliegwiel voor verandering; twee
adviezen over de nieuwe stadsmuseale functie en een
zienswijze van de Raad op de concept-omgevingsvisie van
de gemeente Rotterdam. In 2021 startte ook de voorbereiding van adviezen die we in 2022 uitbrengen. Het eerste
advies gaat over sociale veiligheid en de preventie van
grensoverschrijdend gedrag in de Rotterdamse
cultuursector. De andere adviezen gaan over cultureel vastgoed en stedelijke ontwikkeling, en de digitale strategieën
van de Rotterdamse culturele organisaties. Tot slot bereidde
het bureau van de RRKC/RKS het politiek cultuurdebat voor,
gepland op 22 februari 2022 in en met debatcentrum Arminius.
De RRKC bracht voor de zomer van 2021 samen met het
bureau en bestuursleden van de Rotterdamse
Kunststichting een werkbezoek aan de Eregalerij van het
Fotomuseum, Boijmans Hillevliet en Theater Zuidplein. Wij
danken deze instellingen nogmaals voor de enthousiaste
ontvangst!
We sluiten dit voorwoord af met de hoop dat 2022 een inspirerend cultureel jaar wordt, zonder coronabeperkingen.
Rento Zoutman, maart 2022
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Adviezen RRKC

Cultuurplan 2021-2024

De belangrijkste taak van de Rotterdamse Raad voor
Kunst en Cultuur (RRKC) is zijn adviesfunctie.
Dat gaat om gevraagd en ongevraagd advies aan het
college van B&W van de gemeente Rotterdam. Na de
drukke Cultuurplanadvisering die we in 2020 afrondden, stond het jaar 2021 voor de RRKC in het teken van
de externe evaluaties van zowel het Cultuurplanproces
als de RRKC zelf; beide in opdracht van
de gemeente Rotterdam.

In 2021 voerde de RRKC gesprekken met elf aanvragers over de Cultuurplan-adviesperiode.
Tijdens deze gesprekken keken we terug op zowel het advies als het proces, en we wisselden
ideeën uit voor de volgende Cultuurplanperiode. De Raad nam de bevindingen uit deze gesprekken mee in de interne evaluatie van het Cultuurplanproces.

De Raad nam actief deel aan gesprekken voor de externe evaluatie en leverde hiervoor documentatie aan
bureau Rijnconsult. De Raad adviseerde in 2021 over
de gevolgen van corona voor de Rotterdamse cultuursector, de nieuwe stadsmuseale functie (NSF) en over
de concept-omgevingsvisie van de gemeente Rotterdam.
Gelet op de wisselingen in de bezetting van de RRKC is
de adviesagenda in 2021 opnieuw besproken, waarbij
er ruimte was voor nieuwe onderwerpen.

Externe evaluatie Cultuurplanproces 2021-2024
De wethouder Onderwijs, cultuur en toerisme deed in januari 2021 een uitvraag om het Cultuurplanproces 2021-2024 te evalueren, te beginnen bij de totstandkoming van de uitgangspuntennota Stad in transitie, cultuur in verandering en eindigend bij het gemeenteraadsbesluit. De
RRKC maakt onderdeel uit van het Cultuurplanproces en was daarmee een van de
onderzoeksobjecten. Organisatieadviesbureau Rijnconsult voerde de evaluatie uit.
De RRKC uitte – op basis van zowel de uitvraag van de gemeente als de offerte van Rijnconsult – zijn zorgen over de objectiviteit waarmee de evaluatie werd uitgevoerd. Dit mede gezien
het bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgeverschap van respectievelijk de wethouder en de afdeling
Cultuur, die naast, opdrachtgever, ook onderzoeksobject is. De aanvraag is op basis van de
geuite zorgen door de RRKC op tekstniveau op een aantal onderdelen aangepast.
In de eerste fase van de evaluatie sprak de RRKC driemaal met Rijnconsult. Het eerste interview vond plaats op 16 maart 2021. Hierop volgde een gesprek met inhoudelijke aanvullingen
vanuit de RRKC op 1 april 2021. Op 1 juni 2021 vond het tweede interview plaats. Bij de interviews
waren vanuit de RRKC Jacob van der Goot, Rento Zoutman en Diana Chin-A-Fat aanwezig.
In de tweede fase van de evaluatie nam de RRKC deel aan een zogeheten vissenkomsessie,
op 22 juni 2021. Hierbij waren zowel beleidsadviseurs als leden van de RRKC aanwezig, tezamen met ambtenaren van de gemeente Rotterdam en afgevaardigden van Cultuurplaninstellingen. Leden Herman Vaanholt en (voorzitter) Jacob van der Goot vertegenwoordigden de
Raad. Vanuit het bureau waren Rento Zoutman en Diana Chin-A-Fat aanwezig.
Rento Zoutman maakte tevens deel uit van de klankbordgroep die voor de evaluatie was geformeerd. Deze kwam in 2021 viermaal bijeen.
Veel tijd van het bureau ging in 2021 naar de voorbereidingen van deze evaluatie. Dit liep uiteen
van voorbereidende vergaderingen voor de gesprekken, het opstellen van documenten en ‘leeslijsten’ waar Rijnconsult gebruik van kon maken en het verzamelen en delen – met Rijnconsult
– van deze stukken. De RRKC zag zich meermalen genoodzaakt te reageren op naar mening
van de Raad niet-neutrale beweringen vanuit de gemeente en Rijnconsult. Dit kostte het bureau
en de Raad veel energie.

1. Adviezen
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Op 12 juli 2021 ontving de RRKC de conceptrapportage van Rijnconsult. De RRKC uitte hierop zijn teleurstelling bij de wethouder over het gebrek aan neutraliteit van de onderzoekers en
het daaruit voortvloeiende gebrek aan kwaliteit van de evaluatie. In september 2021 maakte
Rijnconsult de evaluatie definitief. Op 22 september 2021 besprak de RRKC de evaluatie met
wethouder Kasmi, op basis van een vooraf gedeelde notitie waarin de RRKC op de evaluatie
reageerde. De wethouder zegde hierop toe de evaluatie niet met de gemeenteraad te delen
alvorens deze van een ‘oplegger’ te voorzien, waarmee de reactie van de RRKC op de evaluatie kenbaar zouden worden gemaakt aan de gemeenteraad. Dit is niet gebeurd. Op 2 november
2021 heeft het college het evaluatierapport van het Cultuurplanproces naar de gemeenteraad
gestuurd, zonder begeleidende oplegger van de RRKC.

1.3

Adviesagenda RRKC 2021-2024

1.3.1

Advies Cultuur in transitie ‘De coronacrisis als vliegwiel voor veranderingen’
Op 3 februari 2021 presenteerde de RRKC het advies Cultuur in transitie aan de wethouder –
dit werd op 8 februari 2021 openbaar gemaakt. Voor dit advies werkte de RRKC met een commissie onder voorzitterschap van Joris Wijsmuller, voormalig wethouder Cultuur van gemeente
Den Haag. Hij presenteerde het advies bovendien in het Directeurenoverleg van de Rotterdamse Cultuurplaninstellingen in maart 2021.
De RRKC legde de basis voor dit advies in de periode van de Cultuurplanadvisering. In maart
2020, midden in de periode van de advisering, ontstond de covidcrisis en ging de sector in
lockdown. Na beraad met de wethouder is afgesproken dat de RRKC de Cultuurplanadvisering
volgens de – pre-corona – afspraken zou uitvoeren, dus zonder deze bijzondere omstandigheden in het advies mee te nemen. De RRKC kondigde aan aanvullend te gaan adviseren na het
Cultuurplanadvies en daarbij wél de corona omstandigheden mee te nemen. De Raad maakte
zich – met vele anderen – grote zorgen over de toekomst van de sector. In 2021 stelde het
college Denktank New Deal in, onder voorzitterschap van Mariëtte Hamer. De RRKC stemde
tijdens de adviesperiode enkele keren af met de denktank, waarbij we constateerden dat de
adviezen elkaar goed aanvullen.
Voor het advies formeerde de RRKC al in 2020 een commissie (voor de samenstelling: zie bijlage II).
Het RRKC-advies ‘Cultuur in transitie’ beschrijft veranderingen en interventies om de Rotterdamse cultuursector sterker uit de crisis te laten komen, op korte én lange termijn. Het advies
kwam tot stand op basis van vier denksessies met ruim veertig Rotterdamse makers en
instellingen. De diverse en representatieve samenstelling van de deelnemers klinkt door in het advies.
De wethouder reageerde op 15 april 2021 positief op het advies, met de kanttekening dat het
advies deels overlapt met het werk van de denktank. Op 21 april 2021 reageerde de voorzitter
van de RRKC in een brief: hij sprak zijn teleurstelling uit over de formele reactie van de wethouder en onderstreepte het belang van het advies van de RRKC met een overstijgend perspectief
op de toekomst van de Rotterdamse cultuursector, die zich in een ernstige crisis bevindt.
De RRKC-commissie corona kwam na het verschijnen van het advies nog één keer bijeen,
waarna de werkzaamheden werden beëindigd.

jaarverslag rks 2021
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Adviezen stadsmuseale functie
In 2021 bracht de RRKC twee adviezen uit over de nieuwe stadsmuseale functie (NSF). Het
eerste was een reactie op het rapport van verkenner Johan Moerman alsmede op de opdracht
die het college wilde geven aan een aan te stellen kwartiermaker. Het tweede advies was een
second opinion over het rapport van de kwartiermaker onder de titel ‘Ook van jou!, de nieuwe
stadsmuseale functie’. We gaan hierna op beide adviezen kort in.
Advies over rapport verkenner en opdracht aan kwartiermaker NSF
Op 27 mei 2021 adviseerde de RRKC op verzoek van het college over het rapport van verkenner Johan Moerman: ‘Toekomstperspectieven voor de stadsmuseale functie’. In het advies ging
de RRKC tevens in op de opdracht die het college heeft voor de kwartiermaker, die op 17 mei
2021 startte. De RRKC was positief over het rapport van de verkenner, maar merkte wel op dat
de NSF schippert tussen een vaste locatie en een functie als netwerkorganisatie die naar het
publiek toe gaat en flexibel is. Voorts adviseerde de RRKC de NSF te laten voorbereiden en
uitvoeren door een onafhankelijke partij, die geen verplichtingen voelt naar de bestaande organisatie van Museum Rotterdam. De Raad adviseerde het college niet te kiezen voor vestiging in
de centrale bibliotheek en om de tijd te nemen – met inzet van een stadscurator – om het concept te ontwikkelen. In zijn reactie op het advies van 15 juni 2021 gaf de wethouder aan dat hij
het advies heeft gedeeld met de kwartiermaker en de stadscurator en hen heeft gevraagd het
te betrekken bij de vervolgstappen. De RRKC heeft aansluitend hierop het advies aan beiden
toegelicht en kennisgenomen van hun plan.
Advies rapport ‘Ook van jou!’- De nieuwe stadsmuseale functie
Op 4 oktober 2021 ontving de RRKC de adviesaanvraag van het college over het rapport ‘Ook
van jou!’, van de kwartiermaker voor de NSF. Hij verzocht de RRKC advies uit te brengen over
het ‘vergezicht van een nieuwe stadsmuseale functie’, zoals beschreven in het rapport. Het
advies moest ingaan op de kaders voor de functie, toekomstperspectief, de samenwerking in de
erfgoedsector en een coherente omgang met de Collectie Rotterdam.
Voorts vroeg men om advies over de aantrekkingskracht op het publiek en het aangeboden programma in de experimenteerfase van de NSF. In de brief meldde de wethouder dat hij de NSF
‘lostrekt’ van de vestiging in de centrale bibliotheek.
Op 21 oktober 2021 adviseerde de RRKC. Voor dit advies formeerde de RRKC een ad hoc
commissie die één keer bijeenkwam (voor de samenstelling: zie bijlage II).
De RRKC heeft veel waardering voor het rapport ‘Ook van jou!’, waarin de opstellers deels de
opvattingen van de RRKC volgen. De Raad beveelt aan ‘footloose’ te starten met activiteiten als
Forum, Online en Expositie om van daaruit huisvesting te verkennen.
De NSF moet tot stand komen door een solide samenwerking in een sector die sterk is versnipperd. De RRKC raadt aan te starten met een kopgroep van vijf musea en erfgoedinstellingen.
Daarnaast adviseren we de verantwoordelijkheid te beleggen bij een nieuwe stichting met een
centrale opdracht en toereikend budget.

1. Adviezen
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1.3.3

Zienswijze op ontwerp-omgevingsvisie De Veranderstad
https://www.rrkc.nl/2021/11/19/inspreektekst-voor-zienswijze-ontwerp-omgevingsvisie/
Gemeente Rotterdam publiceerde op 2 juli 2021 de ontwerp-omgevingsvisie De Veranderstad.
De omgevingsvisie is een verplicht onderdeel van de nieuwe Omgevingswet die naar verwachting eind 2022 wordt ingevoerd. Alle Nederlandse gemeenten moeten een omgevingsvisie
vaststellen waarin zij aangeven hoe de ruimtelijke inrichting er in de toekomst uit gaat zien. Bij
de presentatie van de ontwerp-omgevingsvisie riep Gemeente Rotterdam betrokkenen op om
desgewenst te reageren op het concept.
De RRKC deelde in september 2021 zijn zienswijze op de ontwerp-omgevingsvisie. Hierbij ging
de Raad in op het ontbreken van een eigenstandige culturele dimensie in de omgevingsvisie,
om daarna het belang hiervan te laten zien vanuit de actualiteit: de belangrijke plek van kunst
en cultuur in de stad, in het bijzonder in de openbare ruimte. In november 2021 onderbouwde
de RRKC deze zienswijze verder bij een inspreekmoment bij de gemeenteraad. Hierop volgde
een door de gemeenteraad aangenomen amendement van GroenLinks en D66 dat oproept
voor meer aandacht voor cultuur in de omgevingsvisie.
In het amendement getiteld ‘Kunst & cultuur helpen de stad, de stad helpt kunst & cultuur‘ stellen de fracties GroenLinks en D66 twee wijzigingen voor in de ontwerp-omgevingsvisie. Voor
de toekomstige ontwikkeling van onze stad benoemen zij dat de vooraanstaande culturele instellingen en kunstenaars in Rotterdam helpen om deze vorm te geven. Daarnaast stellen zij
voor om op basis van de afgesproken referentiewaarden te zorgen voor voldoende culturele
voorzieningen in Rotterdam.

jaarverslag rks 2021
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1.4

Adviesagenda en werkprogramma Raad
Het jaar 2021 was voor de RRKC een overgangsjaar. De Raad nam afscheid van vier leden en
de voorzitter Jacob van der Goot werd opgevolgd door Carlos Gonçalves. Het bureau van de
Raad was druk met de openbare werving en selectie, maar ook met de externe evaluaties van
het Cultuurplan en de RRKC zelf. In het voorgaande hoofdstuk gaven wij overzicht van de in
2021 verschenen adviezen. De adviesagenda van de RRKC is in het najaar van 2021 besproken met de wethouder, die te kennen gaf over één onderwerp advies te gaan vragen: de NSF.
De Raad koos, op basis van een eerdere sessie na het Cultuurplanadvies voor de volgende
thema’s:
• Sociale veiligheid in de cultuursector (advies over hoe om te gaan met
grensoverschrijdend gedrag)
• Cultureel vastgoed en stedelijke ontwikkeling
• Politiek cultuurdebat (22 februari 2022)
• Culturele instellingen en hun digitale strategie in coronatijden (RRKC in samenwerking met
DEN, het landelijk instituut voor digitalisering in de culturele sector)
Sociale veiligheid
In 2021 startten de voorbereidingen voor het advies van de RRKC over sociale veiligheid.
Tijdens de vergadering van 15 juni 2021 stelde de Raad de notitie over het toen nog geheten
thema machtsmisbruik vast. Het onderwerp kwam hiermee definitief op de agenda, waarna
het bureau zich wijdde aan het schrijven van een projectplan en het maken van een begroting.
Raadsleden Jeftha Pattikawa en Nadia Troeman verbonden zich aan het thema en dienden als
klankbord voor Diana Chin-A-Fat, de secretaris van het advies. In het najaar van 2021 werd de
klankbordgroep geformeerd (voor de samenstelling: zie bijlage II).
Op maandag 1 november 2021 kwam de klankbordgroep voor de eerste keer bijeen. Het eerste
concept van het advies werd geschreven op basis van de uitkomsten hiervan. De tweede en
laatste klankbordgroep-bijeenkomst vond plaats op 17 januari 2022. Deze bijeenkomst en de
daarop volgende activiteiten worden daarom beschreven in het jaarverslag van 2022. Het advies ‘Ongehoord geluid’, over sociale veiligheid in de Rotterdamse cultuursector, verscheen in
maart 2022.
Cultureel vastgoed en stedelijke ontwikkeling
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Het advies over cultureel vastgoed en stedelijke ontwikkeling staat op de adviesagenda voor het
jaar 2022. In de tweede helft van 2021 was de oriëntatiefase waarin we verkennende gesprekken en interviews voerden met relevante stakeholders. Daarnaast voerden we een literatuurstudie uit om de problematiek en (beleid)praktijk in kaart te brengen. In dit advies staat de vraag
centraal hoe cultureel vastgoed duurzaam kan worden ingebed in het stedelijke ontwikkelingsbeleid, zodat het bijdraagt aan een sterke kunst- en cultuursector en vitale stad voor alle Rotterdammers. De RRKC wil met dit agenderende advies een culturele dimensie toevoegen aan het
stedelijk ontwikkelingsbeleid. Het advies richt zich zowel op de kansen als bedreigingen voor de
fysieke plekken waar Rotterdammers cultuur beoefenen en ervaren.
Er is op de vastgoedmarkt en in het publieke debat (terecht) veel aandacht voor de woningnood, maar de snel verdichtende stad vormt ook een uitdaging voor de kunst- en cultuursector.
Er zijn steeds minder beschikbare ruimtes in de stad en de huurprijzen stijgen. Tegelijkertijd is
er een onbenut potentieel voor cultureel vastgoed, bijvoorbeeld om bij te dragen aan gebiedsontwikkeling en sociale cohesie in wijken. Ook vragen de prognoses over de bevolkingsgroei
in de stad om een langetermijnvisie op het cultureel vastgoed. Dit advies betrekt hierbij het
gemeentelijk beleid zoals dat vorm krijgt in onder meer het atelier- en broedplaatsenbeleid en
het Integrale Huisvestingsplan Cultuur.
Politiek cultuurdebat
In 2021 startten de voorbereidingen voor het politiek cultuurdebat dat de RRKC organiseert
samen met Arminius, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Eerder in 2021
voerde de RRKC een serie gesprekken met de woordvoerders cultuur uit de gemeenteraad.
Op 28 september 2021 vond het oriënterend gesprek plaats tussen de RRKC en programmeur
Anna Visser, van debatpodium Arminius. Op 7 december 2021 hebben we dit gesprek voortgezet, en spraken we af om het politiek debat samen te organiseren. De laatste weken van
het jaar verzamelde en analyseerde de RRKC de politieke partijprogramma’s. Wat hierin werd
gezegd (of juist werd weggelaten) over cultuur, diende als inspiratie voor de inhoudelijke invulling van het debat. De rest van de activiteiten – zoals gesprekken met het veld, waaronder het
Directeurenoverleg, en het vaststellen van het programma – vonden in 2022 plaats en zijn later
terug te lezen in ons verslag van 2022. Het politiek cultuurdebat vond plaats op 22 februari 2022
in Arminius.
Culturele instellingen en hun digitale strategie in coronatijden RRKC-DEN
Onder de druk van corona organiseerde de culturele sector veel digitale initiatieven, met
samenwerkingen die er tot dan toe niet waren. Dat kon gaan om distributie en vertoning, om
livestreams van voorstellingen, digitaal aanbod van educatie, online festivals en dergelijke.
Tijdens de landelijke conferentie van DEN constateerden we dat er een digitale kloof dreigt te
ontstaan tussen de zogeheten ‘haves’ en de ‘havenots’. De RRKC startte met de verkenning
van deze ontwikkeling en brengt hierover in 2022 advies uit.
Werkbezoek RRKC 7 oktober 2021

jaarverslag rks 2021
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De RRKC organiseert één à twee keer per jaar een werkbezoek waarin Raadsleden en bureaumedewerkers van gedachten wisselen met professionals uit de Rotterdamse cultuursector. Dit
kunnen professionals binnen zowel gesubsidieerde als niet-gesubsidieerde organisaties zijn,
individuele makers of initiatiefnemers van culturele projecten. Het doel van de werkbezoeken is
om inspiratie op te doen, om te kennismaken, of om de contacten te bestendigen met (nieuwe)
spelers in het veld. Het is bovendien erg nuttig om op dit soort momenten de nieuwe leden van
de RRKC in te werken. De werkbezoeken zijn een aanvulling op de lopende contacten die de
RRKC het hele jaar met het werkveld onderhoudt. Ze zijn doorgaans gekoppeld aan een thema,
inhoudelijk of geografisch, als de Raad zich bijvoorbeeld wil verdiepen in een bepaald gebied.
De RRKC kijkt met veel plezier terug op het werkbezoek van 7 oktober 2021 waarin we ons
onderdompelden in de ontwikkelingen in Rotterdam-Zuid. De Raad bezocht de eregalerij van
het Nederlands Fotomuseum, Boijmans Hillevliet en het nieuwe Theater Zuidplein. Gesprekspartners Birgit Donker, Hans van der Windt, Aya Musa, Yoeri Meessen, Ina Klaassen, Sjarel Ex
en Emmelien Matthijsse gaven een rondleiding door hun respectievelijke locaties en spraken
met de Raad onder andere over hoe hun organisaties standhouden na de coronapandemie.
Vanuit de Raad gingen mee: Jacob van der Goot, Ricardo Burgzorg, Jan Oosterman, Steven
Thielemans, Nadia Troeman, Herman Vaanholt, Oscar Wibaut en Marjolein Vlaming. Vanuit het
bureau waren dat: Rento Zoutman, Diana Chin-A-Fat, Marc Fonville, Arno van der Hoeven
en Mariska van der Schilt. Ook het nieuwste bestuurslid van de RKS, Sarah Holthuis,
vergezelde de Raad tijdens het werkbezoek. Met een busje deed de Raad de verschillende
locaties aan. Bij de laatste stop, Theater Zuidplein, genoot de RRKC van een diner. Na het diner
vond, in Zaal Z, de Raadsvergadering plaats.

1. Adviezen
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1.5

Informatie- en netwerkbijeenkomsten
•

•
•

•

•

•

Na afloop van de adviesperiode van het Cultuurplan voerde de RRKC in januari en februari
2021 gesprekken met 11 organisaties naar aanleiding van het Cultuurplanadvies. Sommige organisaties vroegen zelf om een gesprek, andere werden uitgenodigd door de RRKC
vanwege bijvoorbeeld de (uitgebreide) reactie van een organisatie op de factcheck. Tijdens
de gesprekken wisselden de RRKC en de culturele organisatie in kwestie van gedachten
over de inhoud van het advies en het verloop van het Cultuurplanproces. Vanuit de RRKC
waren bij het gesprek Jacob van der Goot, Rento Zoutman en één van de beleidsadviseurs
aanwezig. De RRKC sprak met de Popunie, Music Matters, Rotown, Boijmans van
Beuningen, De Nieuwe Lichting, LantarenVenster, De Rotterdamse Dakendagen,
Gergiev Festival, Het Nederlands Fotomuseum, Time Window en Arminius.
In 2021 nam de RRKC tweemaal als toehoorder deel aan de werkgroep Publieksbereik
van het Directeurenoverleg. Deze online bijeenkomsten vonden plaats op 11 maart 2021,
1 juni 2021 en 9 september 2021.
De RRKC nam in 2017 het initiatief voor een landelijk overleg inclusiviteit met partijen
die inclusiviteit prominent op de agenda hebben gezet, waaronder het ministerie van OCW,
de Raad voor Cultuur, Federatie Cultuur, Rotterdam Festivals, Fonds Podiumkunsten, SCP,
Museumvereniging, NAPK, Cultuur en creatief inclusief, Boekmanstichting, VSB Fonds en
Fonds Cultuurparticipatie. Dit overleg voorzag in onze gezamenlijke behoefte om kennis uit
te wisselen en zonder opnieuw het wiel uit te vinden. Zo werken we met grotere slagkracht
aan een inclusievere culturele sector. Het landelijk overleg kwam in 2021 drie keer samen,
te weten op 16 maart 2021, 15 juni 2021 en 12 oktober 2021.
In 2019 formeerde het college van B&W van de gemeente Rotterdam de RCB. Deze
bestaat uit de grootste gesubsidieerde culturele instellingen in Rotterdam. Het gaat om De
Doelen, Kunsthal, Luxor Theater, Maritiem Museum, Boijmans van Beuningen, Rotterdams
Philharmonisch Orkest, Theater Rotterdam en Theater Zuidplein. De RRKC woonde enkele
vergaderingen van de RCB bij om van gedachten te wisselen over de overstijgende verantwoordelijkheid van de RCB voor de culturele sector als geheel en talenten in de stad.
Deze vergaderingen vonden plaats op 16 april 2021 en op 4 november 2021.
Van 7 tot en met 11 juni 2021 en op 7 december 2021 organiseerde het Directeurenoverleg
Rotterdam ‘Kunstlab Rotterdam’. Kunstlab Rotterdam is voor iedereen die werkzaam is
in de culturele sector. Op 11 juni 2021 nam de voorzitter van de coronacommissie van de
RRKC, Joris Wijsmuller namens de RRKC deel aan een panel.
Op 3 juni 2021 bezocht een afvaardiging van de RRKC en enkele bureaumedewerkers The
Niteshop. The Niteshop opende zijn deuren in maart 2021 in Rotterdam-Delfshaven en is
een initiatief van Malique Mohamud, van de organisatie Concrete Blossom, die zich bezighoudt met stadsontwikkeling door kunst, onderzoek, publicaties en verschillende projecten.

jaarverslag rks 2021
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Overige bijeenkomsten 2021
• Webinar Denktank New Deal (27 januari 2021)
• Landelijk cultuurdebat Kunsten ‘92 (8 februari 2021)
• Uitreiking Johannes Vermeerprijs (18 februari 2021)
• Nachtleven na en tijdens Corona door N8W8 (4 maart 2021)
• Bijeenkomst EVR 2021 (9 maart 2021)
• VNG Webinar Corona (15 maart 2021)
• Terugblik Stadsmakerscongres, Live-programma (25 maart 2021)
• Directeurenoverleg (25 maart 2021)
• Online bijeenkomst Cultuurparticipatie Kunstgebouw (6 april 2021)
• Cultural Deal EU Netherlands Hub meeting (10 mei 2021)
• Debatmeester Kansenongelijkheid KCR (27 mei 2021)
• Opening up! Collection Centre Strategies Boijmans (28 mei 2021)
• Digitale Transformatie Conferentie van DEN (31 mei 2021, 1 juni 2021)
• Digitale Late Night-show van Ernst van der Kwast (3 juni 2021)
• Opening Nederlands Fotomuseum (9 juni 2021)
• Opening Poetry Festival (11 juni 2021)
• Afscheid Henriëtte Post in Korzo, Den Haag (21 juni 2021)
• Webinar Introductie vernieuwde Culturele Doelgroepenmodel (29 juni 2021)
• Art Rotterdam (30 juni 2021)
• Fietstocht Pow!Wow! (6 september 2021)
• ISHterious Theater Rotterdam (8 september 2021)
• Afscheid Ruud Visschedijk (9 september 2021)
• Erfgoedsymposium Verbindend Verleden (17 september 2021)
• Kick-off bijeenkomst van Cultuur Inclusief (4 oktober 2021)
• Bijeenkomst satellietrekening Cultuur en Media, Boekmanstichting (28 oktober 2021)
• Open repetitie Women Connected (2 november 2021)
• Event Code Diversiteit & Inclusie LKCA (4 november 2021)
• Redactie Conferentie De waarde van cultuur na corona (8 november 2021)
• Beleidsspecial Raad voor Cultuur (9 december 2021)
• Boekmanpresentatie Cultuurmonitor (14 december 2021)

1. Adviezen
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1.6

Externe evaluatie RRKC
In de Uitvoeringsregeling RRKC (art. 8) is bepaald dat de RRKC elke vier jaar periodiek wordt
geëvalueerd, vergelijkbaar met andere adviesraden in Nederland. De gemeente en de RRKC
spraken af om in 2020, na het uitbrengen van het Cultuurplanadvies 2021-2024, een evaluatie
uit te laten voeren. In verband met de drukte rond de Cultuurplanadvisering spraken we af dat
de evaluatie van de RRKC daarna zou plaatsvinden. Deze startte uiteindelijk in 2021 onder,
naar mening van de RRKC, zorgwekkende omstandigheden.
Op 13 oktober 2021 schreef de RRKC een brief aan Mickel Beckers (directie Sport, onderwijs
en cultuur) waarin de Raad aangaf goed betrokken te willen worden in zowel de voorbereiding
van de evaluatie als in de uitvoering- en rapportagefase. De aanleiding voor de brief was dat de
RRKC niet in de gelegenheid werd gesteld te reageren op de definitieve offerte en omdat het
onderzoek startte zonder startgesprek met de RRKC. Ook maakte de RRKC bezwaar tegen de
verstrekking van de opdracht aan Rijnconsult, gezien het gebrek aan vertrouwen dat de evaluatie van het Cultuurplanproces bij de RRKC bewerkstelligde.
Hierop kwamen RRKC en gemeente overeen dat de afdeling Cultuur haar ambtelijke opdrachtgeverschap zou overdragen. Het opdrachtgeverschap werd belegd bij Marjoleine van
Doorn-Claassen, programmadirecteur en zorgconsul bij Gemeente Rotterdam. Rijnconsult bleef
aangesteld als uitvoerder van de evaluatie.
Een kennismakingsgesprek met de opdrachtgever en Rijnconsult vond plaats op 4 november
2021. Vanuit de RRKC en het bureau waren Rento Zoutman, Jacob van der Goot en Arno van
der Hoeven aanwezig. Het startgesprek vond plaats op 16 november 2021 met, vanuit de Raad
en het bureau, Jacob van der Goot, Rento Zoutman en Diana Chin-A-Fat. Tijdens dit gesprek
werd de concrete aanpak van het onderzoek besproken.
Op 2 december 2021 sprak Rijnconsult in een prettige en open sfeer met een afvaardiging van
de RRKC. Hierbij waren vanuit de Raad Jan Oosterman, Oscar Wibaut, Nadia Troeman,
Marjolein Warburg, Ricardo Burgzorg en Jacob van der Goot aanwezig. Rento Zoutman en
Diana Chin-A-Fat vertegenwoordigden het bureau.
De eindrapportage verscheen op 22 februari 2022.

jaarverslag rks 2021
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Analyse van de uitkomst van
de resultatenrekening
De jaarrekening laat een exploitatieoverschot zien van € 51.749. Dit wordt volledig aan de
egalisatiereserve toegevoegd. Hierdoor stijgt de egalisatiereserve weer naar een enigszins
acceptabel niveau, van € 19.539 naar € 71.288 positief.
De opbrengsten in 2021 zijn € 7.500 hoger dan begroot door een gemeentelijk accres van
1,15 procent.
De personeelskosten zijn € 10.000 hoger dan begroot door hogere salariskosten vanwege
tijdelijk dubbele bezetting in verband met pensionering van een beleidsadviseur en hogere
materiële personeelskosten door niet begrootte wervingskosten voor de Raad.
De huisvestingskosten zijn € 7.200 lager dan begroot doordat er geen indexering van de
huur is geweest.
De activiteitenkosten afdeling Advies zijn € 46.700 lager dan begroot door minder uitgebrachte adviezen.

2. Toelichting op jaarrekening 2021
Fotograaf Mark Bolk

2.1

De Raad

pagina 28

3.1

De Raad
Met het vertrek van RRKC-leden Willemijn Zwiep en
Robert Marijnissen eind maart 2021 ontstonden er in
de Raad vacatures op het terrein van marketing en bedrijfsleven en stedelijke ontwikkeling, kunst- en cultuurmanagement en internationaal perspectief. In mei
en juni 2021 heeft de RRKC een openbare werving uitgevoerd voor de voordracht op beide vacatures. Daarnaast is een zoekopdracht uitgezet bij Binoq Atana
(landelijk bureau voor bestuurlijke diversiteit), die geschikte kandidaten opleverde. De benoemingsadviescommissie bestond uit Jacob van der Goot (voorzitter),
Rento Zoutman (directeur) en de raadsleden Herman
Vaanholt en Oscar Wibaut. De commissie was tevreden
over de getoonde interesse. Er reageerden ruim twintig sollicitanten op de oproep. De commissie voerde
in totaal vijf gesprekken, respectievelijk twee en drie
per profiel. Voor het profiel marketing en bedrijfsleven
selecteerde de commissie Marjolein Vlaming om voor
te dragen aan het college. Voor het profiel stedelijke
ontwikkeling en kunst- en cultuurmanagement droeg
de commissie Gyzlene Kramer-Zeroual voor. In de vergadering van 16 november 2021 benoemde het college
Marjolein Vlaming en Gyzlene Kramer-Zeroual per 1
december 2021 tot leden van de RRKC. ►
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Op 1 december 2021 eindigde de termijn van Jacob van Goot als voorzitter van de RRKC
en het bestuur RKS. Na een intensief proces van werving en selectie, verzocht de RRKC het
college Carlos Gonçalves te benoemen als nieuwe voorzitter van de RRKC/RKS. De vacature is
uitgezet in een open procedure. De oproep voor de nieuwe voorzitter werd uitgezet via de website, nieuwsbrief en social media van de RRKC, via de sites en social media van bureau Binoq
Atana en culturele-vacatures.nl. Tevens brachten we de vacature onder de aandacht bij huidige
en recente commissies van de RRKC en andere netwerkcontacten.
Binoq Atana voerde vervolgens voorgesprekken met de potentiële kandidaten (in totaal circa
dertig) en stelde op basis daarvan een shortlist samen van kandidaten die én goed passen bij
het profiel én serieuze belangstelling hadden voor de vacature. De RRKC besloot, op basis van
de onderbouwde voordracht van het bureau, met vijf kandidaten in gesprek te gaan. Hiervoor
werd een benoemingsadviescommissie geformeerd bestaand uit:
• Jan Oosterman (lid RRKC)
• Oscar Wibaut (lid RRKC)
• Alice Vlaanderen (hoofd afdeling Cultuur gemeente Rotterdam)
• Bert Boer (algemeen directeur Maritiem Museum)
• Tasha Slagtand (co-founder House of Knowledge)
• Joan Nunnely (voorzitter Directeurenoverleg Rotterdams Cultuurplan instellingen)
• Rento Zoutman (directeur/secretaris RRKC)
Op basis van de vijf selectiegesprekken kwam de benoemingsadviescommissie tot een gezamenlijke voordracht van één kandidaat: Carlos Gonçalves. In de vergadering van 1 december
2021 besloot het college om Carlos Gonçalves per 14 december 2021 te benoemen tot voorzitter van de RRKC/bestuur RKS.
Het tweede termijn van Ricardo Burgzorg en Herman Vaanholt eindigde in november 2021.
De RRKC voerde in 2021 een evaluatie uit van het eigen functioneren. Daarbij werd de Raad
begeleid door Nathalie van Huet van Your Change Company. De resultaten van de evaluatie
zijn benut voor aanpassingen in de organisatie van de Raad en het bureau, alsmede in de externe evaluatie van de RRKC, die is uitgevoerd in opdracht van het college.
De RRKC vergaderde in het verslagjaar drie keer. De vergaderingen werden vastgelegd in notulen.
Op 7 oktober 2021 werd een werkbezoek RRKC georganiseerd voor alle RRKC-leden, bestuursleden RKS en beleidsmedewerkers van de RRKC.

3. De Raad

Fotograaf Fred Ernst

Bedrijfsvoering
en communicatie
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4.1

Organisatie en personeel
Het bureau van de Rotterdamse Kunststichting (RKS)
dat werkt voor de RRKC, bestaat uit twee afdelingen: de
afdeling advies (twee secretarissen/beleidsadviseurs)
en het secretariaat (boekhouding, secretariaat, informatie/IT). Aan het einde van het verslagjaar 2021 bedroeg
het aantal fte in dienst van de stichting 4,449 fte waarvan 1 fte directie, 1,6 fte advies en 1,849 fte bedrijfsbureau. Communicatiediensten voor de RRKC worden op
freelancebasis verricht door Vinod Singh. Eind 2021
ging beleidsmedewerker Marc Fonville na een dienstverband van 36 jaar met pensioen. Op 1 oktober 2021
werd Arno van der Hoeven aangesteld als nieuwe beleidsmedewerker. ►
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Accountant
Met ingang van 2017 heeft het RKS Accountantskantoor KUBUS, Vrieseweg 80A, 3311 NX
Dordrecht als accountant.
Salarisadministratie
RAET verzorgt de salarisadministratie; de organisatie is aangesloten bij Arbodienst MKBasics.
Het ziekteverzuim in 2021 was 1,470 procent (in 2020 was het 0,7 procent). De financiële administratie werd door het eigen bedrijfsbureau gevoerd.

Huisvesting
Voor de RRKC was 2021 een jaar dat is beïnvloed door de gevolgen van de coronapandemie. De overheidsmaatregelen waren het duidelijkst merkbaar door de lege kantoren in het
Schielandshuis en het veelvuldig thuiswerken. Met de versoepelingen van de overheidsmaatregelen is nagedacht over het (corona-)veilig en comfortabel hybride vergaderen in het
Schielandshuis. Hiervoor is voldoende ruimte en techniek nodig. De RRKC initieerde hierin en
sloot aan bij de initiatieven van de verhuurder, Rotterdam Partners.
De archiefruimte van de RRKC in het Schielandshuis is onder handen genomen. Afgeschreven
hardware en oude kantoorartikelen zijn afgevoerd. Het statisch archief is bijgewerkt waarbij een
deel van het resterende archiefmateriaal kon worden vernietigd.

Automatisering
De cloudpovider van de RRKC (Webstate) heeft sinds april 2021 het beheer van de RRKC
website van XS4ALL overgenomen. Deze overname was het resultaat van het afstoten van de
service webhosting door KPN, die XS4ALL overnam. Vanaf dat moment zijn alle informatiestromen van de RRKC in beheer van Webstate. De afgelopen jaren heeft Webstate bewezen een
goede en betrouwbare partij te zijn. De kale huur voor het kantoor op de derde en vierde etage
van de Korte Hoogstraat 31 bedraagt € 33.700 per jaar. Er wordt onbelast gehuurd van Rotterdam Partners (per 1 augustus 2017).
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Communicatie

Bestuur Rotterdamse Kunststichting

Introductie ‘Nieuwkomers’ in het Cultuurplan
Twintig instellingen traden in 2021 voor het eerst toe in het Cultuurplan 2021-2024. De RRKC
gebruikte zijn communicatiekanalen om deze instellingen voor te stellen aan het culturele veld
van Rotterdam met het rubriek, ‘Maak kennis met’. Deze reeks stelde de nieuwkomers in de
gelegenheid om te vertellen over hun organisatie en hun plannen voor de komende vier jaar.
De interviews met alle twintig instellingen zijn in totaal 2.198 keer bekeken.

In 2021 heeft de RRKC in overleg met de gemeente Rotterdam verder gewerkt aan de noodzakelijke herziening van de Uitvoeringsregeling RRKC en de statuten van de RKS. Het streven is
om in 2022 de gewijzigde statuten RKS ter goedkeuring voor te leggen aan het college. Idealiter
kan dat het best samen met de Uitvoeringsregeling.

Communicatiekanalen
In 2021 hebben de communicatiekanalen van de RRKC als volgt gepresteerd.
Website: rrkc.nl
De website www.rrkc.nl trok in 2021 10,87 procent meer bezoekers dan in 2020. Het aantal
gebruikers groeide van 17.859 in 2020 naar 19.801 in 2021. Deze bezoekers kwamen in totaal
25.770 keer naar de site. In 2020 was dat 25.247 een stijging van 2,07 procent.

4.6

Ter vervanging van Stephanie Afrifa is aan het college in maart 2021 verzocht om
Sarah Holthuis te benoemen als nieuw lid van het RKS-bestuur. Voor de nieuwe kandidaat is
via een externe openbare werving gezocht naar een persoon met kennis van de culturele sector
die affiniteit heeft met de stad en de doelstelling van de RKS. Daarvoor heeft de RKS bekende
kanalen benut als culturele vacatures.nl en de website van Binoq Atana, maar ook de eigen
website, nieuwsbrief en social media. Met de benoeming per 1 juli 2021 van Sarah Holthuis
door het college is het bestuur van de RKS aangevuld met een jong bestuurslid met specifieke
deskundigheid in cultureel ondernemerschap en relatie management in de culturele sector.
Het bestuur van de RKS vergaderde in het verslagjaar drie keer.

Nieuwbrief
Het aantal RRKC-nieuwsbriefabonnees daalde van 1.476 in 2020 naar 1.446 in 2021. Dit is een
daling van 2,03 procent. De huidige open en clickrates zijn respectievelijk 46,5 procent en 12,9
procent.
Social media
In 2021 besteedden we extra aandacht aan het vergaren van meer volgers op het kennisleidersplatform, Linkedin. Het aantal volgers op Linkedin is gegroeid met 114 procent, van 1.141
naar 2.168 volgers. Op Instagram is een groei van 27,6 procent verwezenlijkt. In 2020 had de
RRKC 699 volgers op Instagram, in 2021 is dat verhoogd naar 892. Facebook is gegroeid van
1.157 naar 1.184 likes. Het aantal volgers op Twitter is gegroeid van 1.240 naar 1.270.

4.5

AVG
De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is per 25 mei 2018 van kracht, waarin
medewerkers, klanten en relaties meer rechten krijgen over de verwerking van hun persoonsgegevens.
Bij de RRKC/RKS is de bureausecretaris belast met de taak van functionaris voor de gegevensbescherming (FG). De FG verdiept zich in het onderwerp, agendeert het onderwerp (intern
overleg/bestuursoverleg) en signaleert vragen, onduidelijkheden en ongeregeldheden.
In de Privacyverklaring op de website van de RRKC staat omschreven hoe de RRKC omgaat
met persoonsgegevens.

jaarverslag rks 2021

Het jaarverslag 2021 en de jaarrekening 2021 zijn vastgesteld in de bestuursvergadering van
21 maart 2022.

Overige (bestuurs)activiteiten medewerkers
Voorzitter Jacob van der Goot vervulde in 2021 de volgende nevenfuncties:
• Rotterdam Partners, voorzitter Raad van Toezicht
• Social Impact Fund Rotterdam, voorzitter Raad van Toezicht
• Erasmus Fonds Pijnbestrijding, voorzitter
• Van der Weele-Schipper Fonds, voorzitter
• Stichting Job Dura Fonds, penningmeester
• Rotterdam Japan Club, advisor to the Board
Rento Zoutman was in 2021 lid van de redactieraad van de Boekmanstichting voor het in 2022
te organiseren congres ‘De Waarde van Cultuur’.
Beleidsadviseur Diana Chin-A-Fat vervulde in 2021 de volgende nevenfuncties:
Voorzitter commissie Stadsdichterschap Rotterdam
Voorzitter commissie Zuid-Holland-Zuid, Prins Bernhard Cultuurfonds
Beleidsadviseur Marc Fonville vervulde in 2021 geen nevenfuncties.
Beleidsadviseur Arno van der Hoeven (werkzaam vanaf 1 oktober 2021) vervulde in 2021 de
volgende nevenfuncties:
• Adviseur Mondriaanfonds, commissie Kunst Erfgoed Presentatie
• Tot 1 november 2021: Universitair docent Erasmus Universiteit Rotterdam
• Na 1 november 2021: gastonderzoeker Erasmus Universiteit Rotterdam

4. Bedrijfsvoering en communicatie
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I

Personen
Bestuur Rotterdamse Kunststichting
Voorzitter: J. van der Goot (vanaf februari 2016 tot 1 december 2021)
Voorzitter: C. Gonçalves (per 14 december 2021)
Lid: S.E. Bargmann (vanaf januari 2020)
Lid: S.A. Holthuis (vanaf juli 2021)
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur
Voorzitter: J. van der Goot (vanaf december 2015 tot 1 december 2021)
Voorzitter: C. Gonçalves (per 14 december 2021)
Secretaris: R. Zoutman (vanaf november 2015)
Leden:
R. Burgzorg (vanaf december 2013 tot 30 november 2021)
G.E. Kramer-Zeroual (per 1 december 2021)
R. Marijnissen (vanaf april 2013 tot 31 maart 2021)
J. Oosterman (vanaf april 2019)
N. Troeman (vanaf februari 2020)
J. Pattikawa (vanaf oktober 2019)
H. Vaanholt (vanaf december 2013 tot 30 november 2021)
M. Vlaming (per 1 december 2021)
M. Warburg (vanaf februari 2020)
O. Wibaut (vanaf januari 2016)
W. Zwiep (vanaf april 2013 tot 31 maart 2021)
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Samenstelling adviescommissies
Cultuur in transitie ‘De coronacrisis als vliegwiel voor veranderingen’
Commissieleden:
• Joris Wijsmuller: voorzitter Commissie Corona en cultuur. Politicus/voormalig wethouder
cultuur van de gemeente Den Haag
• Patrick Bossuyt: hoogleraar Klinische Epidemiologie UvA
• Swatie Sen Gupta: ontwikkelaar vastgoed
• Lenny van Klink: directeur Rebel Group
• Silvana Sodde: directeur The Writer’s Guide (to the Galaxy)
• Nadia Troeman: raadslid RRKC
• Willemijn Zwiep: raadslid RRKC
• Jacob van der Goot: voorzitter RRKC
Stadsmuseale functie
Advies over rapport verkenner en opdracht aan kwartiermaker NSF
Advies rapport ‘Ook van jou!’- De nieuwe stadsmuseale functie
Commissieleden:
• Aad Meijboom: voorzitter Commissie nieuwe stadsmuseale functie
• Anne de Hay: directeur Stedelijk Museum Schiedam
• Wim Hupperetz: bijzonder hoogleraar Musea, Erfgoedcollecties en Digitaal curatorschap
aan de Universiteit van Amsterdam
• Steven Thielemans: bedrijfsdirecteur Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving van de Stad
Antwerpen en lid van de RRKC
• Jacob van der Goot: voorzitter RRKC
Zienswijze op ontwerp Omgevingsvisie De Veranderstad
Geen commissieleden.

Adviserend lid stad Antwerpen:
S. Thielemans (vanaf september 2014)
Medewerkers bureau:
D. Chin-A-Fat (advies)
M.F.M. Fonville (advies) (tot eind december 2021)
H.M. Groenewegen (secretariaat)
A.J.C. van der Hoeven (advies) (per 1 oktober 2021)
P. den Ouden (secretariaat)
M. van der Schilt (secretariaat)
R. Zoutman (directeur/secretaris)
Tijdelijke ondersteuning:
V. Singh (PR & communicatie)
J. van Hoek (HR)
E. van Steenbergen (controller)
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Sociale veiligheid
Leden klankbordgroep:
• Rob van Eijbergen: hoogleraar Integriteit Vrije Universiteit Amsterdam
• Wilma Franchimon: voorzitter College van Bestuur Codarts
• René Geerlings: artistiek directeur MAAS Theater en Dans en lid werkgroep NAPK
generiek beleidskader ‘Veilig de Vloer op’
• Nathalie Hartjes: directeur MAMA en lid De Zaak NU
• Jeftha Pattikawa: lid RRKC
• Nadia Troeman: lid RRKC
• Gaby Vink: directeur cluster Lifestyle, Sport en Entertainment Albeda College
• Debra Young: vertrouwenspersoon Erasmus MC, Erasmus Universiteit Rotterdam, Thomas
More Hogeschool
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III

Bijlage III: Checklist Governance
De checklist Governance is als aparte bijlage bij de aanvraag via het webportaal van de
gemeente ingeleverd. ►

Checklist
governance
jaarverslag

Meer over Checklist governance
jaarverslag

www.rotterdam.nl/loket/subsidie-cultuurplan2021-2024-jaarverslag

Hulp bij invullen

Bel 010 267 48 50 (Subsidieadministratie)

Over dit formulier

Dit formulier kunt u (ook) online invullen, tussendoor
opslaan en digitaal versturen.

Gegevens instelling
Naam

Verslagjaar

Rotterdamse Kunststichting

2021

Besturingsmodel
Raad van toezicht

Bestuur

Bestuur-directie

In het raad-van-toezicht-model (hierna RvT-model) kent de organisatie een bestuur/
directeur-bestuurder(s) die belast is met de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van
het beleid en een raad van toezicht die daarop toezicht houdt. Daarnaast heeft de raad
van toezicht een stimulerende en adviserende functie jegens het bestuur. Het bestuur/de
directeur-bestuurder(s) legt verantwoording af aan de raad van toezicht over het gevoerde
beleid.

293 MO 0122

In het bestuur-model is het bestuur verantwoordelijk voor zowel de voorbereiding, vaststelling als de uitvoering van het beleid. Ook de toezichthoudende functie wordt hier door
het bestuur vervuld. Bestuursleden kunnen in dit model zelf uitvoerende taken verrichten.
Ook kan het bestuur taken delegeren aan een directeur/directie (bestuur-directie-model).
Deze directie wordt benoemd door het bestuur en is in dienst van de organisatie. De
directie maakt dus geen deel uit van het bestuur. De taken en verantwoordelijkheden van
de directie liggen vast in statuten en/of een directiereglement. Ook als er bestuurstaken
gedelegeerd zijn aan een directie blijft het bestuur in alle opzichten eindverantwoordelijk
voor het beleid en de uitvoering.
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1. Governance Code Cultuur

Zo ja, zijn deze vacatures openbaar gemaakt? (aanbeveling)

De Governance Code Cultuur 2019 bestaat uit acht principes die weliswaar ruim gesteld
maar ook verplichtend zijn. Daarom geldt voor alle principes ‘pas toe én leg uit’. Ze moeten
gevolgd worden en allemaal worden toegelicht in het jaarverslag, zelfs als er niet van
wordt afgeweken. Bij elk principe zijn aanbevelingen opgesteld die concrete
aanwijzingen geven voor handelen. Voor de aanbevelingen geldt ‘pas toe óf leg uit’. Dat wil
zeggen dat u afwijkingen in het jaarverslag moet motiveren. Hoe de aanbevelingen uit de
Code worden toegepast, hangt samen met de specifieke situatie en de aard van de organisatie en sluit aan bij de omvang, de rechtsvorm en het besturingsmodel van de organisatie.
Is in het jaarverslag beschreven of alle acht principes van de code zijn toegepast?
(principe)
Ja

Ja

Hoe heeft de selectie van nieuwe leden plaatsgevonden en hoe is zorggedragen voor een heldere en eenduidige
procedure? (aanbeveling)

Middels een selectiebureau en een selectiecommissie waarin ook door de gemeente is deelgenomen

Nee

Zijn in het verslagjaar (her)benoemingen van leden van het bestuur/de raad van toezicht
aan de orde geweest?
Ja

Nee

Nee

Zo ja, welke (her)benoemingen hebben plaatsgevonden?

Nee

Sarah Holthuis 1 juli 2021
Carlos Goncalves 14 december 2021

Indien ja, bieden de statuten en de Governance Code Cultuur ruimte voor deze wijziging
dan wel zijn de statuten dienovereenkomstig aangepast?
Ja

Niet van toepassing

Zo nee, kunt u aangeven waarom niet?

Zijn er in het verslagjaar wijzigingen op het gebied van de governance geweest?
Ja

Nee

Nee

Zijn afwijkingen van de aanbevelingen van de code in het jaarverslag gemotiveerd?
(principe)
Ja
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Niet van toepassing

Toelichting

Is sprake van een actuele inschrijving van uw stichting bij de Kamer van Koophandel,
waarin de meest recente (her)benoemingen en andere wijzigingen zijn verwerkt?
Ja

Nee

Komt de datum van aantreden van de nieuwe leden volgens het rooster van aftreden
overeen met de geregistreerde datum in functie in het uittreksel van de Kamer van Koophandel?
NB Indien dit niet het geval is, dient u dit te corrigeren.

2. Bestuur/raad van toezicht

Ja

De organisatie maakt vacatures in de raad van toezicht/het bestuur openbaar en werft
nieuwe leden op basis van profielschetsen en via een transparante procedure.
Periodiek herijkt de raad van toezicht/het bestuur de profielschets(en) op basis van
externe omstandigheden en aan de hand van de actuele strategische koers van de
organisatie. De maximale (statutair vastgelegde) zittingstermijn bedraagt een periode van
ten hoogste tweemaal vier jaar. Herbenoeming vindt plaats via een zorgvuldige procedure.
Een evenwichtige samenstelling van de raad van toezicht/het bestuur, de actuele profielschets en een evaluatie van het functioneren van de betrokken toezichthouder/ bestuurder
vormen hiervoor de basis.

Nee

Zijn er in het verslagjaar andere wijzigingen geweest in het bestuur/de raad van toezicht
(bijvoorbeeld een functiewissel)?
Ja

Nee

Toelichting

Waren er in het verslagjaar vacatures in het bestuur/de raad van toezicht?
Ja

Nee

Toelichting

Termijn van de voorzitter liep af en er stond een vacature open voor een bestuurslid

blad 2/12

De raad van toezicht bespreekt ten minste eenmaal per jaar met het bestuur het functioneren van het bestuur en de onderlinge samenwerking.
De raad van toezicht/het bestuur bespreekt zijn functioneren ten minste eenmaal per jaar
buiten aanwezigheid van het bestuur/directie. Eens per drie jaar doet hij dat onder
externe begeleiding. Aan de orde komen: het functioneren van de raad van toezicht/het
bestuur, de samenwerking tussen de raad van toezicht/het bestuur en het bestuur/directie
en de onderlinge samenwerking tussen de leden van de raad van toezicht/het bestuur. De
raad van toezicht/het bestuur rapporteert hierover in het jaarverslag.
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Is in het jaarverslag gerapporteerd over het functioneren van de raad van toezicht/het
bestuur, de samenwerking tussen de raad van toezicht en het bestuur en de onderlinge
samenwerking tussen de leden van de raad van toezicht/het bestuur. (aanbeveling)
Ja
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Zo nee, kunt u aangeven waarom niet?

Nee

Zo nee, kunt u aangeven waarom niet?

Is in het jaarverslag opgenomen hoe het beleid ten aanzien van risicobeheersing en
interne controle is toegepast? (aanbeveling)
Ja

Nee

Niet van toepassing

Zo nee, kunt u aangeven waarom niet?

Het bestuur bevordert goede wederzijdse betrekkingen met de interne en externe belanghebbenden. Het bestuur stelt vast wie de belangrijke externe belanghebbenden zijn en
voert daarmee periodiek overleg, gericht op het verwerven van vertrouwen, draagvlak en
legitimiteit. In het jaarverslag wordt opgenomen hoe de organisatie overleg heeft gevoerd
met interne en externe belanghebbenden.
Hoe is vastgesteld wie de belangrijke interne en externe belanghebbenden zijn? (aanbeveling)

Bestuur en directie hebben doorlopend werkcontact met de sector, de ambtelijke afdeling,
wethouder en landelijke stakeholders (Raden, Fondsen, Kennisinstituten)

Is in het verslagjaar periodiek overleg geweest met de interne en externe
belanghebbenden? (aanbeveling)
Ja

Het bestuur handelt als goed werkgever: het schept de randvoorwaarden voor een goede
en veilige werkomgeving, betrekt hierbij de interne belanghebbenden en stelt een interne
gedrags- of integriteitscode op. DeCode Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code
kunnen hierbij behulpzaam zijn. Het bestuur maakt het mogelijk dat medewerkers vermoedens van misstanden en onregelmatigheden zonder risico voor hun positie kunnen
melden bij een vertrouwenspersoon of bij de voorzitter van de raad van toezicht/het
bestuur als deze onregelmatigheden het bestuur of de raad van toezicht zelf betreffen.
Heeft uw organisatie een interne gedrags- of integriteitscode? (aanbeveling)
Ja

Nee

Nee

Zo nee, kunt u aangeven waarom niet?

Zo nee, kunt u aangeven waarom niet?

Is in het jaarverslag opgenomen of en hoe uw organisatie overleg heeft gevoerd met
interne en externe belanghebbenden? (aanbeveling)

Is er binnen uw organisatie een vertrouwenspersoon waar medewerkers terecht kunnen?
(aanbeveling)

Ja

Ja

Nee

Zo nee, kunt u aangeven waarom niet?

Zo nee, kunt u aangeven waarom niet?

Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van wet- en regelgeving, het artistiek
en zakelijk beleid en het beheersen van de risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten
van de organisatie en haar medewerkers. Het bestuur voert hierin een op de organisatie
toegesneden beleid, in het bijzonder voor risicobeheersing en controle. De toepassing van
het beleid ten aanzien van risicobeheersing en interne controle wordt opgenomen in het
jaarverslag.
Heeft uw organisatie beleid voor risicobeheersing en interne controle? (aanbeveling)
Ja

Nee

Nee
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3. Beloningsbeleid, beloning en contractduur van de directie (bestuurmodel) resp.
directeur-bestuurder(s) (RvT-model) en honorering en/of vergoedingsregels van de leden van
het bestuur (bestuur-model) resp. leden van de raad van toezicht (RvT-model).
In het jaarverslag moet informatie worden opgenomen over het beloningsbeleid, de
beloning en over de duur van de contracten met de top van de organisatie.
Leden van de directie en het bestuur (bestuur-model) of de directeur-bestuurder(s) en leden
van de raad van toezicht (RvT-model).

Is in het jaarverslag informatie opgenomen over het beloningsbeleid van de directie
(bestuur-model) resp. directeur-bestuurder(s) (RvT-model)? (aanbeveling)
Ja

Nee

Is in het jaarverslag informatie opgenomen over de contractduur van de leden van de
directie (bestuur-model) resp. de directeur-bestuurder(s) (RvT-model)? (aanbeveling)
Ja

Een verslag van de raad van toezicht moet deel uitmaken van het jaarverslag. De raad van
toezicht/bestuur vergadert volgens vastgesteld schema, tenminste tweemaal per jaar,
namelijk voor het goedkeuren van jaarplan en begroting én voor de vaststelling van
jaarverslag en jaarrekening. Het jaarverslag moet op de website van de organisatie
worden geplaatst. Hoewel het vaak door elkaar wordt gebruikt, bestaat er een verschil
tussen een jaarrekening en een jaarverslag. De jaarrekening is het financiële gedeelte met
de balans en de winst- en verliesrekening en een toelichting daarop. Het jaarverslag is een
inhoudelijke beschrijving van de gang van zaken in het boekjaar en andere informatie. De
term jaarstukken is een praktische verzamelnaam voor de jaarrekening, het jaarverslag en
de overige gegevens.

Ja

Nee

Niet van toepassing (bestuur-model)

Zijn in de vergaderingen van het bestuur/de raad van toezicht het jaarverslag en de
jaarrekening vastgesteld?
Ja

Nee

Zo nee, kunt u aangeven waarom niet?

Nee

Is in het jaarverslag informatie opgenomen over de honorering en/of vergoedingsregels
van de leden van het bestuur (bestuur-model) resp. leden van de raad van toezicht
(RvT-model)? (aanbeveling)
Ja

4. Jaarverslag

Bevat het jaarverslag een verslag van de raad van toezicht?

Nee

Is in het jaarverslag informatie opgenomen over de hoogte van de beloning van de directie
(bestuur-model) resp. directeur-bestuurder(s) (RvT-model)? (aanbeveling)
Ja
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Nee

Is in het jaarverslag opgenomen wanneer het jaarverslag en de jaarrekening zijn
vastgesteld door het bestuur/de raad van toezicht?

Indien één of meerdere van bovenstaande vragen met nee zijn beantwoord, kunt u dan aangeven waarom deze
informatie niet is opgenomen in het jaarverslag?

De leden van de directie hebben een contract voor onbepaalde tijd de bestuursleden ontvangen geen
vacatiegelden. Dit is niet expliciet opgenomen in het jaarverslag.

Ja

Nee

Toelichting

Is het jaarverslag op de website van uw organisatie geplaatst? (aanbeveling)
Ja

Nee

Zo nee, kunt u aangeven waarom niet?

Binnenkort wordt het jaarverslag op onze website geplaatst.
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5. Jaarrekening
In het RvT-model moet zowel de directeur-bestuurder(s) als ieder lid van de raad van
toezicht de jaarrekening ondertekenen. In het bestuur-model moet de jaarrekening zijn
ondertekend door ieder lid van het bestuur. Ontbreekt de ondertekening van een of meer
leden van de raad van toezicht of het bestuur, dan moet daarvan met opgave van reden
melding gemaakt worden.
Is de jaarrekening ondertekend door de directeur-bestuurder(s) en alle leden van de raad
van toezicht (RvT-model) of alle leden van het bestuur (bestuur-model)?
Ja
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Is uw organisatie wettelijk verplicht de jaarrekening te deponeren bij de Kamer van
Koophandel?
Ja

Nee

Zo ja, is de jaarrekening gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel?
Ja

Nee

Niet van toepassing

Zo nee, kunt u aangeven waarom niet?

Nee

Zo, nee: kunt u aangeven waarom één of meerdere handtekeningen ontbreken?

6. Belangenverstrengeling
Organisaties met een door de Belastingdienst aangewezen ANBI-status (Algemeen Nut
Beogende Instelling) zijn verplicht om binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een
financiële verantwoording te publiceren op hun eigen website of op een
gemeenschappelijke website, zoals van een brancheorganisatie. De financiële
verantwoording gaat over ten minste het laatste boekjaar en moet bestaan uit de balans,
de staat van baten en lasten en een toelichting. Deze publicatieplicht staat los van onderstaande deponeringsplicht.
Heeft uw organisatie de ANBI-status?
Ja

Nee

Is of wordt de financiële verantwoording van uw organisatie binnen zes maanden na
afloop van het boekjaar gepubliceerd op uw eigen of een gemeenschappelijke website?
Ja

Nee

Niet van toepassing

Zo nee, kunt u aangeven waarom niet?

Belangenverstrengeling is een situatie waarin een bestuurder of toezichthouder meerdere
belangen of functies heeft die elkaar raken. Belangenverstrengeling kan voor culturele
organisaties nuttig en zelfs nodig zijn. Bepaalde vormen van belangenverstrengeling zijn
echter ongewenst. Bijvoorbeeld als de belangen een zodanige invloed op elkaar hebben
dat de onafhankelijkheid van een bestuurder of toezichthouder in het geding komt.
Daardoor kan de organisatie worden beschadigd en vertrouwen en/of legitimiteit verliezen. Tegenstrijdig belang is een zodanig direct of indirect persoonlijk belang van een
bestuurder of toezichthouder dat deze niet meer in staat is om de belangen van de
(culturele) organisatie op een integere, objectieve en onbevooroordeelde wijze te
behartigen. De organisatie hanteert spelregels om belangenverstrengeling in een zo vroeg
mogelijk stadium te signaleren, om ongewenste belangenverstrengeling te vermijden en
om te waarborgen dat bestuurders en toezichthouders op een transparante en zorgvuldige
wijze omgaan met eventuele tegenstrijdige belangen. Besluiten tot het aangaan van
transacties of relaties waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders of toezichthouders
(kunnen) spelen, behoeven vooraf goedkeuring door de raad van toezicht/het bestuur. De
raad van toezicht/het bestuur legt deze besluiten schriftelijk en met een motivering vast en
rapporteert hierover in het jaarverslag. In het jaarverslag wordt tevens beschreven hoe is
omgegaan met andere dilemma’s en situaties van belangenverstrengeling of tegenstrijdig.
Zijn er in het verslagjaar goedgekeurde besluiten van de raad van toezicht of het bestuur
geweest waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen?

Stichtingen en verenigingen met ondernemingsactiviteiten die in twee opeenvolgende
boekjaren minimaal € 6 miljoen per jaar omzetten zijn verplicht hun jaarrekening te
publiceren en openbaar te maken. Dit gebeurt door middel van het deponeren van de
jaarrekening bij de Kamer van Koophandel binnen acht dagen na de vaststelling. De dag
van vaststelling moet zijn vermeld.

Ja

Zo ja, zijn deze besluiten toegelicht in het jaarverslag? (aanbeveling)
Ja
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Nee

Zo nee, kunt u aangeven waarom niet?

Een onderneming wordt gedreven indien sprake is van een duurzame organisatie van arbeid
en kapitaal waarmee wordt deelgenomen aan het economische verkeer met het oogmerk om
winst te behalen. Van het oogmerk winst te behalen is sprake als er voordeel wordt beoogd
en ook redelijkerwijs kan worden verwacht (winststreven). Bij gesubsidieerde instellingen
is van een winststreven geen sprake als, volgens statuten of subsidieregels, eventuele
overschotten moeten worden aangewend overeenkomstig de subsidiedoeleinden of moeten
worden terugbetaald aan de subsidieverstrekker. Naast het feit dat de gevormde overschotten niet vrij besteedbaar zijn, wordt er geen voordeel beoogd en verwacht.
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5. bijlagen

Niet van toepassing
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Heeft uw organisatie in het verslagjaar te maken gehad met andere dilemma’s van
belangenverstrengeling of tegenstrijdig belang?
Ja

Nee

Zo ja, is in het jaarverslag beschreven hoe hier mee is omgegaan? (aanbeveling)
Ja

Nee

Niet van toepassing

Zo nee, kunt u aangeven waarom niet?
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8. Accountant
Benoeming van de externe accountant geldt voor een periode van maximaal vier jaar.
Herbenoeming is steeds voor een periode van maximaal vier jaar mogelijk. De externe
accountant brengt ten minste eenmaal per jaar in de vergadering van de raad van toezicht/
het bestuur verslag uit van zijn bevindingen. Het bestuur rapporteert jaarlijks aan de
raad van toezicht over de relatie met de externe accountant en eventuele ontwikkelingen
daarin.
Is in het verslagjaar (her)benoeming van de accountant aan de orde geweest?
Ja

Nee

Niet van toepassing

Toelichting

7. Nevenfuncties
In het jaarverslag dienen de nevenfuncties van de directeur-bestuurder(s)/de leden van de
raad van toezicht (RvT-model) of de leden van de directie/het bestuur (bestuur-model) te
zijn opgenomen.

9. Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)

Zijn in het jaarverslag de nevenfuncties van de directeur-bestuurder(s)/de leden van de
raad van toezicht (RvT-model) of de leden van de directie/het bestuur (bestuur-model)
opgenomen? (aanbeveling)

Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (hierna WBTR) in werking
getreden. De WBTR bevat maatregelen die gericht zijn op bestuur en toezicht bij
verenigingen en stichtingen.

Ja

Nee

Vijf maatregelen staan centraal in deze wet:
1.
Voor de vereniging en de stichting wordt een wettelijke grondslag gegeven om een raad van
toezicht/commissarissen of een monistisch bestuursmodel met één orgaan (bestuur bestaande
uit uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders)in te stellen.

Zo nee, kunt u aangeven waarom niet?

Zo ja, leiden de genoemde nevenfuncties potentieel tot belangenverstrengeling?
Ja

Nee

Toelichting

2.

Wanneer bestuurders en toezichthouders/commissarissen van verenigingen en stichtingen een
tegenstrijdig belang hebben, mogen zij niet deelnemen aan de besluitvorming.

3.

Er worden regels gegeven voor aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders/commissarissen van verenigingen en stichtingen in geval van faillissement wegens onbehoorlijke
taakvervulling.

4.

De rechter krijgt meer beoordelingsvrijheid om een bestuurder of toezichthouder/commissaris
van een stichting te ontslaan als het Openbaar Ministerie of een belanghebbende daarom
verzoekt.

5.

Voor de vereniging en stichting geldt dat (a) de statuten een regeling moeten bevatten voor
ontstentenis (bv. overlijden, ontslag) of belet (bv. ziekte) van bestuurders en toezichthouders/
commissarissen en (b) een bestuurder of toezichthouder/commissaris niet meer stemmen kan
uitbrengen dan de andere bestuurders of toezichthouders/commissarissen tezamen.

In de WBTR heet het toezichthoudende orgaan raad van commissarissen, maar er is bepaald
dat de term raad van toezicht ook mag worden gebruikt.
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De WBTR heeft gevolgen voor de governance van uw organisatie. Een deel van de wet is
al onderdeel van de Governance Code Cultuur, andere regels zullen doorgevoerd moeten
worden. Om aan de WBTR te voldoen zullen de meeste culturele instellingen bovendien
hun statuten moeten aanpassen. Daarbij gaat het in ieder geval om de artikelen over
tegenstrijdig belang, de belet- en ontstentenisregeling en het meervoudig stemrecht.
De statuten hoeven niet meteen te worden aangepast. Er geldt vanaf 1 juli 2021 een
overgangsperiode van vijf jaar. Aanpassen kan dus eventueel bij de eerstvolgende
statutenwijziging. Maar er moet wel naar de wet worden gehandeld, die heeft voorrang boven de statutaire bepalingen.
Meer informatie over de WBTR en de gevolgen voor uw culturele organisatie kunt u
vinden op de website van Cultuur+Ondernemen en de Rijksoverheid.
Geef svp aan of u door de komst van de WBTR aanpassingen moet doorvoeren in de
governance van uw organisatie en/of de statuten? Zo ja, licht toe om welke aanpassingen
het gaat en op welke termijn u die verwacht te gaan doorvoeren.
NB De wet is al van kracht en heeft voorrang op statutaire bepalingen.

De statuten van de RKS worden in 2022 aangepast waaronder de WBTR

Versturen
Het formulier dient bij de aanvraag voor de vaststelling van de subsidie met
eHerkenning via het subsidieloket van de gemeente te worden ingeleverd.
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Bijlage IV: Jaarrekening 2021
De jaarrekening 2021 is als aparte bijlage bij de aanvraag via het webportaal van de
gemeente ingeleverd.
Rotterdamse Kunststichting
INHOUDSOPGAVE

DEEL I

Directieverslag

DEEL II

Bestuur en vaststelling jaarrekening

DEEL III

Jaarrekening

Rotterdamse Kunststichting
FINANCIEEL JAARVERSLAG 2021

1.

Balans per 31 december 2021

2.

Resultatenrekening 2021

3.

Kasstroomoverzicht

4.

Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

5.

Toelichting op de balans

6.

Toelichting op de resultatenrekening

DEEL IV

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

DEEL V

Bijlagen
1.
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Verloopoverzicht materiële vaste activa

IV
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Rotterdamse Kunststichting

Rotterdamse Kunststichting

I. Directieverslag

Begroting 2022

Algemene inleiding

In mei 2021 is door de stichting de volgende jaarplan begroting 2022 ingediend bij de dienst Sport & Cultuur
van de Gemeente Rotterdam in het kader van het Cultuurplan 2021 - 2024.

De Rotterdamse Kunststichting is een in 1945 opgerichte culturele instelling die de belangen van de
Rotterdamse kunstsector en het culturele leven in de stad dient. Sinds medio 2005 is de Rotterdamse
Kunststichting de rechtspersoon waarbinnen de ondersteuning van de Rotterdamse Raad voor Kunst en
Cultuur vorm krijgt. De stichting is werkgever van de medewerkers van het Bureau en voert alle zakelijke
handelingen uit die voor de werkzaamheden nodig zijn. Alle civielrechtelijke en bestuursrechtelijke
verplichtingen ten behoeve van het functioneren worden door de stichting aangegaan.
De doelstelling
De doelstelling van de stichting luidt, na aanpassing aan de reorganisatie van de gemeentelijke culturele sector
in 2005, als volgt: De stichting heeft tot doel het verlenen van personele ondersteuning aan de Rotterdamse
Raad voor Kunst en Cultuur en het beheer van het budget waaruit de kosten van de Rotterdamse Raad voor
Kunst en Cultuur worden betaald. De stichting onthoudt zich van de vervulling van taken op de gebieden
die de gemeente Rotterdam zich nadrukkelijk heeft voorbehouden.
De stichting heeft de mogelijkheid om buiten het verband van de Raad adviserende, beherende of
uitvoerende werkzaamheden voor derden te verrichten. Deze werkzaamheden worden ten minste tegen
kostprijs uitgevoerd.

Begroting
2022

Begroting
2021

Realisatie
2020

Opbrengsten
Subsidie Gemeente Rotterdam
Overige Opbrengsten
Totaal Opbrengsten

673.500
673.500

666.000
666.000

707.000
707.000

lasten
Personeelskosten
Afschrijvingen vaste activa
Huisvestingskosten
Organisatiekosten
Activiteitenkosten afdeling Advies
Diverse baten en lasten
Totaal Lasten

468.000
3.200
50.500
49.950
99.000
670.650

460.350
3.200
53.000
57.950
91.500
666.000

538.031
3.130
46.887
48.353
351.995
94
988.490

Financiële baten en lasten

Uitvoering en beleid

Exploitatie saldo

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is een adviescommissie ex artikel 84 van de Gemeentewet en
bestaat uit een voorzitter en 11 leden. De secretaris van de Raad is tevens directeur van de Rotterdamse
Kunststichting en daarmee trait d’union tussen Raad en Kunststichting. Door het bestuur van de
Rotterdamse Kunststichting zijn hem bevoegdheden gedelegeerd op het terrein van financiën en personeel &
organisatie.

-

-

65

2.850

-

-281.425

Rotterdam, maart 2022

Analyse van de uitkomst van de resultatenrekening
J.R. Zoutman
Directeur

Het exploitatieoverschot van € 51.749,- wordt aan de egalisatiereserve toegevoegd.
hierdoor stijgt de egalisatiereserve van € 19.539,- naar € 71.288,- positief.
Opbrengsten: € 7.500 hoger dan begroot door een gemeentelijk accres van 1,15%.
Personeelskosten: € 10.000,- hoger dan begroot door hogere salariskosten vanwege tijdelijk dubbele bezetting
i.v.m. pensionering en hogere materiële personeelskosten door niet begrootte wervingskosten voor de Raad.
Huisvestingskosten: € 7.200 lager dan begroot doordat er geen indexering van de huur is geweest.
Activiteitenkosten afdeling Advies: € 46.700,- lager dan begroot door minder uitgebrachte adviezen.
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II. Bestuur en vaststelling jaarrekening

III.1 Balans per 31 december 2021

Samenstelling Algemeen Bestuur

ACTIVA

Het bestuur van de Rotterdamse Kunststichting bestaat op het moment van vaststelling van de
jaarrekening uit 3 personen.

Vaste activa

31 december 2021
€

Immateriële vaste activa

Algemeen Bestuur

Functie

De heer J.C. Gonçalves

voorzitter

Mevrouw S. E. Bargmann

-

-

Materiële vaste activa

11.189

13.620

Financiële vaste activa

-

-

11.189

Egalisatiereserve

Vaststelling en Goedkeuring jaarrekening

38.332
110.300

Totaal

148.632

159.821

18.821
65.264

31 december 2021
€

31 december 2020
€

13.620

71.288

71.288

19.539

19.539

Kortlopende schulden en
overlopende passiva
Schulden aan leveranciers
Belastingen en sociale premies
Overlopende passiva

Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

Algemeen bestuurslid

PASSIVA

Eigen vermogen

Vlottende activa

Algemeen bestuurslid

Mevrouw S.A. Holthuis

31 december 2020
€

21.800
29.812
36.921

88.533

2.954
34.414
40.798

78.166

84.085

97.705

Totaal

159.821

97.705

De heer J.C. Gonçalves
voorzitter

Mevrouw S. E. Bargmann
Algemeen bestuurslid
Jaarrekening 2021

Mevrouw S.A. Holthuis
Algemeen bestuurslid

De jaarrekening 2021 is door het bestuur vastgesteld in zijn vergadering van maart 2022.
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III.3 Kasstroomoverzicht

III.2 Resultatenrekening over 2021
2021
€

2021

2020
€

€

2020
€

€

€

Bedrijfsopbrengsten:
Subsidie gemeente Rotterdam
Overige bedrijfsopbrengsten

673.500
-

707.000
673.500

Som der bedrijfsopbrengsten

51.749

Exploitatieresultaat
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
- mutaties voorzieningen

707.000

2.431
-

3.130
2.431

Bedrijfslasten:
Personeelskosten
Afschrijvingen vaste activa
Huisvestingskosten
Organisatiekosten
Activiteitenkosten afdeling Advies
Diverse baten en lasten

-281.425

470.501
2.431
45.807
57.841
44.759
412

Veranderingen in vlottende middelen:
- vorderingen
- kortlopende schulden

538.031
3.130
46.887
48.353
351.995
94

-19.511
10.367

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

3.130

31.784
-11.091
-9.144

20.693

45.036

-257.602

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Som der bedrijfslasten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Financiële baten en lasten

621.751

988.490

51.749

281.490-

-

Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

65

Resultaat voor bestemming

51.749

281.425-

Onttrekking/Toevoeging egalisatiereserve
Onttrekking/Toevoeging activiteitenreserve

51.749-

31.425
250.000

RESULTAAT

51.749-

281.425

-

-

-1.369

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden
Overige mutaties eigen vermogen (-)

-

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

45.036

Jaarrekening 2021
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Mutatie liquide middelen
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III.4 Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen

III.5 Toelichting op de balans

Grondslagen van de waardering van activa en passiva en van de bepaling van het resultaat

Materiële vaste activa

Algemeen

De materiële vaste activa kunnen als volgt worden gespecificeerd

De activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde tenzij bij het desbetreffende balanshoofd
anders wordt vermeld.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong
vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.

Gebouwen
Kantoorinventaris
Automatisering

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffings-, vervaardigings- of goedgekeurde
kosten verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De jaarlijkse afschrijvingen worden berekend op basis
van een vast percentage van de aanschafwaarde.

31.12.2021
€

31.12.2020
€

11.189
-

13.012
608

11.189

13.620

Het verloop van de materiële vaste activa was in het verslagjaar als volgt

€

Boekwaarde per 31 december 2020

13.620

Bij: investeringen in 2021
Af: afschrijvingen 2021
Af: desinvesteringen in het boekjaar (tegen boekwaarde)

Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij moeten worden
afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt
bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen
en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

2.431
-

Boekwaarde per 31 december 2021

11.189

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.

De vorderingen en overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd
Vorderingen

Baten en lasten
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben uitgaande van
historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn, baten worden verantwoord
als deze gerealiseerd zijn.
De rechten en verplichtingen uit hoofde van meerjarige financiële contracten, zoals huurcontracten,
onderhoudscontracten e.d. worden niet in de balans geactiveerd en gepassiveerd. De
lasten die hieruit voortvloeien worden onder de bedrijfslasten verantwoord.

31.12.2021
€

31.12.2020
€

Debiteuren

4.538

4.538

Voorziening dubieuze debiteuren

4.538-

4.538-

Waarborgsommen

10.475

10.475

10.475

10.475

22.357

2.107

5.500

6.239

-

-

27.857

8.346

38.332

18.821

ING bank (69.51.00.378)

73.300

16.764

ING bank spaarrekening (69.51.00.378)
Kruisposten

37.000
-

48.500
-

110.300

65.264

Overlopende activa
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bedragen

Als buitengewone baten en lasten worden baten en lasten opgenomen die niet uit de gewone bedrijfsuitoefening voortvloeien.

Omzetbelasting

Liquide middelen

Jaarrekening 2021
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III.6 Toelichting op de resultatenrekening

Eigen vermogen

resultaat
2021
€

Het verloop van het eigen vermogen is in het verslagjaar als volgt
Stand
Resultaat
31.12.2020 bestemming
€
€

Overige
mutaties
€

Stand
31.12.2021
€

Egalisatiereserve

19.539

51.749

-

71.288

Totaal eigen vermogen

19.539

51.749

-

71.288

begroting
2021
€

resultaat
2020
€

Subsidie gemeente Rotterdam
Reguliere subsidie
Subsidie Cultuurplanadvies 2021/2024

673.500
-

666.000
-

666.000
41.000

673.500

666.000

707.000

De Gemeente Rotterdam heeft een subsidie beschikt van € 673.500,- (kenmerk SUB.20.06.00289.SBSA).
Met ingang van het boekjaar 2018 is door de stichting een activiteitenreserve gevormd welke dient voor
dekking van de kosten van het Cultuurplanadvies 2021-2024.

Overige bedrijfsopbrengsten en doorber. huisvesting

Kortlopende schulden
31.12.2021
€

Schulden aan leveranciers
Crediteuren
Vooruitontvangen opbrengsten

31.12.2020
€

21.800
21.800

2.954
2.954

29.812

34.414

29.812

34.414

Belastingen en sociale premies
Loonheffing en sociale lasten

Overlopende passiva
Reservering verlofuren
Reservering jubileumuitkeringen personeel
Reservering accountantskosten
Nog af te dragen pensioenpremie
Nog te betalen salariskosten

16.589
1.793
4.350
7.009
7.180
36.921

27.202
1.729
4.100
6.562
1.205
40.798

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
De Rotterdamse Kunststichting heeft de navolgende meerjarige financiële verplichting: Een huurovereenkomst
voor 164 m2 kantoorruimte in het Schielandshuis, Korte hoogstraat 31 te Rotterdam.
De huurovereenkomst is aangegaan tot 31 augustus 2027, de huur bedraagt € 33.700,- en de servicekosten
bedragen € 8.200,- per jaar.

Totaal bedrijfsopbrengsten

-

-

-

-

-

-

673.500

666.000

707.000

410.234
9.353
1.800
10.252
16.936
21.926

400.350
15.000
9.000
11.000
25.000

480.334
10.328
8.960
12.842
25.567

470.501

460.350

538.031

Personeelskosten
Salarissen vaste formatie
Vacatiegelden Raad
Inhuur personeel, uitzendkrachten en detachering
Reis- en verblijfskosten
Andere (materiële) personeelskosten
ARBO, ziekteverzuimverz. & salarisadministratie

Per 31-12-2021 bedroeg het aantal fte in dienst van de stichting 4,4.
De vacatiegelden Raad zijn lager dan begroot door een lagere vergoeding per vergadering.
Inhuur personeel betreft de vrijwilligersvergoeding voor de HR-adviseur.
Andere materiële personeelskosten zijn hoger dan begroot door extra wervingskosten voor de Raad.
Kosten ziekteverzuimverzekering zijn lager dan begroot door een lagere verzekeringspremie.
Wet Normering Topinkomens
Drs. J.R. Zoutman, directeur, periode 1 januari 2021 t/m 31 december 2021
Duur en omvang van het dienstverband 1 januari t/m 31 december 2021, 1 fte (36 uur per week).
Salaris
Onkostenverg.
Pensioenpr.
Totaal
Bezoldiging 2020
108.121
7.305
20.407
135.833
Bezoldiging 2020

106.794

7.735

16.508

131.037

1.823
608

1.900
1.300

1.823
1.307

2.431

3.200

3.130

De bestuursleden van de Stichting ontvangen geen bezoldiging.

De stichting heeft met 6 medewerkers een arbeidsovereenkomst afgesloten. De begrootte salariskosten 2022
bedragen € 410.000,-. In totaal betreft het 4,4 fte waarvan 3,7 fte een contract voor onbepaalde tijd heeft
en 0,7 fte een contract voor bepaalde tijd.

Afschrijvingen vaste activa
Kantoorinventaris
Automatisering

De stichting is momenteel verwikkeld in een juridische procedure in het kader van de Wet Openbaar Bestuur.
Door de gemeente Rotterdam is de toezegging gedaan dat de kosten die met deze procedure samenhangen
door de gemeente vergoed worden.

Afschrijvingskosten zijn iets lager dan begroot door volledige afschrijving bij automatisering.

Jaarrekening 2021
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III.6 Toelichting op de resultatenrekening

resultaat
2021
€

begroting
2021
€

resultaat
2020
€

Accountantskantoor
KUBUS DorDordrecht
Vrieseweg 80A
3311 NX Dordrecht
t 088-2349000
e dordrecht@kubus.nl
www.kubusdordrecht.nl

Overige bedrijfskosten
Huisvestingskosten
Huur incl. servicekosten
Schoonmaak
Overige huisvestingskosten

41.435
4.372
45.807

47.000
5.000
1.000
53.000

42.425
4.462
46.887

Huisvestingskosten zijn lager dan begroot door het niet toepassen van indexering.
Organisatiekosten
Aanschaf- en onderhoud inventaris
Automatisering
Verzendkosten
Telefoonkosten
Kantoorartikelen en kopieerkosten
Bibliotheek, documentatie en archief
Kosten Financiele Administratie
Accountantskosten
Advieskosten & Juridische bijstand
Overige kosten

17.267
2.564
1.692
2.610
6.257
6.376
4.350
14.056
2.669
57.841

412
412

Activiteitenkosten afdeling Advies
Cultuurplan Advies 2021-2024
Overige adviezen en onderzoek
Publiciteitskosten (incl. freelancer)
Overige activiteitskosten

250
25.000
2.200
4.000
4.000
5.000
6.500
5.000
1.000
5.000
57.950

21.061
2.093
1.500
4.054
5.808
7.119
4.100
1.044
1.574
48.353

-

94
94

6.870
37.889
-

65.000
26.500
-

325.850
7.144
19.001
-

44.759

91.500

351.995

De activiteitenkosten zijn lager dan begroot door minder adviezen.
Financiële baten en lasten
Rentebaten minus rentelasten

609663
NL04 RABO 0314 5278 18
67009964
NL132660003B01

Aan: Rotterdamse Kunststichting
CONTROLEVERKLARING betreffende de financiële subsidieverantwoording

Automatiseringskosten zijn lager dan begroot door minder werkplekken.
Advieskosten & Juridische bijstand zijn hoger dan begroot door o.a. interne evaluatie van de RRKC en
onderzoek adviesmodellen.
Diverse baten en lasten
Vrijval reserveringen voorgaande jaren
Lasten voorgaande jaren

becon
iban
kvk
btw

-

-

65

-

-

65

Afgegeven ten behoeve van de Gemeente Rotterdam in het kader de verstrekte subsidie op basis van de
Subsidieverordening Rotterdam 2014.
Opdracht
Wij hebben bijgevoegde en door ons gewaarmerkte financiële subsidieverantwoording als onderdeel van
de totale subsidieverantwoording inzake gesubsidieerde activiteiten van Rotterdamse Kunststichting te
Rotterdam over 2021 gecontroleerd.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opstellen van deze financiële
subsidieverantwoording in overeenstemming met de Subsidieverordening Rotterdam 2014 en de
verleningsbeschikking. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als
het noodzakelijk acht om het opstellen van deze financiële subsidieverantwoording mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over deze financiële subsidieverantwoording op
basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het SVR2014-subsidiecontroleprotocol genoemd in
artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons
geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke
mate van zekerheid wordt verkregen dat deze financiële subsidieverantwoording geen afwijkingen van
materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de financiële subsidieverantwoording. De geselecteerde werkzaamheden
zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten
van de risico’s dat de financiële subsidieverantwoording een afwijking van materieel belang bevat als
gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschatting neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opstellen van de financiële subsidieverantwoording door de entiteit, gericht op het
opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschatting
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte
grondslagen voor het opstellen van de financiële subsidieverantwoording, alsmede een evaluatie van het
algehele beeld van de financiële subsidieverantwoording.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel
Naar ons oordeel geeft de financiële subsidieverantwoording als onderdeel van de gevraagde totale
subsidieverantwoording, in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met
de Subsidieverordening Rotterdam 2014 en de verleningsbeschikking.

Administratie Belastingen Loonadministratie Onlineboekhouden Accountancy Bedrijfsadvies

Jaarrekening 2021
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Beperking in het gebruik en verspreidingskring
Deze gewaarmerkte financiële subsidieverantwoording is opgesteld voor de Gemeente Rotterdam met
als doel Rotterdamse Kunststichting in staat te stellen te voldoen aan de Subsidieverordening Rotterdam
2014 en de verleningsbeschikking. Hierdoor is de financiële subsidieverantwoording mogelijk niet
geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor
Rotterdamse Kunststichting en de Gemeente Rotterdam en dient niet te worden verspreid aan of te
worden gebruikt door anderen.
Dordrecht, 21 maart 2022
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Activastaat Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur
Omschrijving

Accountantskantoor KUBUS Dordrecht

Datum
Kantoorinventaris
6 Roldeurkasten
kasten schielandhuis
8 ladeblokken
netwerkkabels
aansluiting Glasvezel
Linesflex sta-zit buro

Drs. E.J. Tigelaar AA

jan-00
aug-17
dec-17
dec-18
jan-19
mrt-20

Aanschaf
waarde

05300
05310
2.837,27
2.837,27
10.224,50
3.408,17
3.448,50
1.034,55
417,72
83,54
2.767,88
553,58
1.369,72
136,97

jun-10
jun-13
jun-13
jun-13
apr-17
jun-17
jun-17

Boekwaarde
Desinvest31-12-2020 Investeringen eringen

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10%
10%
10%
10%
10%
10%

8.054,08

13.011,51

0,00

0,00

0,60

05200
05210
5.552,00
5.552,00
7.188,00
7.188,00
3.347,00
3.347,00
7.000,00
7.000,00
1.086,58
996,05
3.321,45
2.906,26
818,05
715,79

0,00
0,00
0,00
0,00
90,53
415,19
102,26

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%

607,98

0,00

0,00

1,75

28.313,08

27.705,10

Jaarrekening 2021
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Afschr.
%

0,00
6.816,33
2.413,95
334,18
2.214,30
1.232,75

21.065,59
Automatisering
Nieuwe PC's
nieuwe server
diversen tbv nieuwe server
installatie nieuwe server
Sonicwall Firewall
5 X thin client
2 x apple ipad

Cumulat
Afschr.

5. bijlagen

Afschr.
Boekjaar

Cumulat.
Afschr. 2021

46130

0,00
1.022,45
344,85
41,77
276,79
136,97

05310
2.837,27
4.430,62
1.379,40
125,31
830,37
273,94

2.837,27
10.224,50
3.448,50
417,72
2.767,88
1.369,72

0,00
5.793,88
2.069,10
292,41
1.937,51
1.095,78

1.822,83

9.876,91

21.065,59

11.188,68

0,00
0,00
0,00
0,00
90,53
415,19
102,26

05210
5.552,00
7.188,00
3.347,00
7.000,00
1.086,58
3.321,45
818,05

5.552,00
7.188,00
3.347,00
7.000,00
1.086,58
3.321,45
818,05

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

607,98

28.313,08

28.313,08

0,00

46120

Aanschaf
waarde

Boekwaarde
31-12-2021
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Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur
Postbus 2800
3000 CV ROTTERDAM
Kantooradres
Korte Hoogstraat 31
3011 GK ROTTERDAM
t 010 433 58 33
e rrkc@rrkc.nl
www.rrkc.nl

