
www.rotterdam.nl/cultuurplan20172020 

Reikwijdte 
& Armslag 
Beleidskader Cultuurplan 
2017 - 2020 

November 2015 





            
 

            
        

         
            

 
           

             

           

            
           

     
           

 
          

            
           

         

           
           

             
         

            
               

           
           

        
 

           
           

            
          

            
             
 

 

Voorwoord
 
met genoegen bied ik u hierbij het beleidskader voor het Cultuurplan 2017-2020 aan, 
het gezamenlijke product van gemeente, culturele sector en Rotterdamse Raad voor 
kunst en Cultuur. dit beleidskader luidt een nieuwe periode in. een periode waarin 
gemeente en culturele sector ervoor kiezen gezamenlijk verantwoordelijkheid te 
nemen voor beleidsontwikkeling en –uitvoering en waarin de culturele instellingen 
uitspreken nog meer dan voorheen te willen samenwerken om de speerpunten in het 
cultuurbeleid te realiseren: 
- Het zo goed mogelijk bedienen van een zo breed mogelijk publiek; 
- Het zo sterk mogelijk nationaal en internationaal positioneren van het Rotterdamse 

cultuuraanbod; 
- Het bereiken van een zo groot mogelijk aantal leerlingen van basis-, voortgezet en 

middelbaar beroepsonderwijs met cultuureducatie met kwaliteit; 
- Het zorgen voor een samenhangend en transparant netwerk om talenten optimaal 

te begeleiden; 
- Het actief zoeken naar verbindingen met andere partijen, binnen of buiten de 

cultuursector, om een bijdrage te leveren aan de aantrekkelijkheid en het sociale 
en economische klimaat van de stad. 

die speerpunten zijn niet alleen belangrijk voor de positionering van de sector 
zelf. Ze laten zien dat de sector zich bewust is van de rol die zij speelt in en 
verantwoordelijkheid die zij heeft voor de aantrekkelijkheid van de stad voor 
bewoners, bezoekers en bedrijven en de verdere ontwikkeling van de stad in sociaal 
en economisch opzicht. de speerpunten dragen bij aan de ontwikkeling van een 
nieuwe generatie Rotterdammers, hebben een directe spin-off naar horeca en 
detailhandel in Rotterdam en zetten Rotterdam mee op de (inter)nationale kaart. 

wat mij getroffen heeft bij de totstandkoming van het beleidskader voor het 
Cultuurplan 2017-2020 is de enorme bereidheid in de culturele sector om samen 
te werken (onderling, met de gemeente en met andere partners in de stad) en 
om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor een aantal vraagstukken op 
cultureel, maar vooral ook op sociaal en economisch terrein. ik neem de handschoen 
die de sector daarmee ook naar de gemeente werpt, dan ook graag op en zal deze 
vernieuwing in de sector ondersteunen waar dat binnen de mogelijkheden van de 
gemeente ligt. in het aanvullende visiedocument dat als addendum aan de door 
culturele sector en gemeente samen geschreven uitgangspuntennota is toegevoegd 
en dat daarmee onlosmakelijk verbonden is, heeft het college aangegeven op welke 
wijze het de sector in zijn vernieuwende en innovatieve ontwikkelingen wil steunen. 
samen vormen de twee documenten het beleidskader voor de komende jaren onder 
de titel ‘Reikwijdte en armslag’. 

Vernieuwing en innovatie vormen wat mij betreft de komende jaren de kern van 
het cultuurbeleid. Zij zijn de basisvoorwaarden om de uitgangspunten voor het 
cultuurbeleid te realiseren. de sector heeft aangegeven dit nieuwe elan hoog in het 
vaandel te zetten. als wethouder Cultuur zal ik daaraan de komende jaren graag mijn 
bijdrage leveren. 

pex langenberg 
wethouder mobiliteit, duurzaamheid en Cultuur 
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Inleiding
 

deze uitgangspuntennota is een primeur. een toekomstvisie die niet alleen 
geschreven is vanuit de Rotterdamse politiek maar die tot stand kwam door de 
samenwerking van drie partijen: de gemeente, de Rotterdamse Raad voor kunst 
en Cultuur (RRkC) en de culturele sector. in vier uitgebreide werksessies, waaraan 
tientallen betrokkenen meededen, werd samen gepraat en gediscussieerd om tot 
concrete voorstellen voor het cultuurbeleid te komen. daarbij stond allereerst de 
toekomst van de stad in brede zin centraal. Daarna kwamen de meer specifieke 
thema’s voor de kunst en cultuursector aan de orde. en ten slotte werd ingezoomd 
op de gevolgen voor het beleid. waar zien we in de huidige situatie knelpunten 
ontstaan? welke kansen moeten we benutten? Hoe kunnen we samen zorgen voor 
verbeteringen? 

Bij deze werksessies waren niet alleen directeuren van de Rotterdamse 
cultuurinstellingen, RRkC medewerkers en vertegenwoordigers van de gemeente 
aanwezig, maar ook mensen uit het brede culturele veld en uit andere sectoren. 
dat zorgde voor een levendig gesprek, met oog voor de stad waarin we leven en 
de wereld waartoe we ons verhouden. tijdens deze bijeenkomsten zijn notulen 
gemaakt, die de basis hebben gevormd voor deze uitgangspuntennota. daarnaast is 
gebruik gemaakt van verschillende belangrijke bronnen: het collegeprogramma, de 
sectoranalyse van de RRkC, het stadspanel en het onderzoek Cultuurparticipatie 
van Rotterdammers. 

waarom zijn we dit experiment aangegaan? omdat de Rotterdamse culturele 
instellingen, als vertegenwoordigers van de sector, verantwoordelijkheid willen 
dragen voor de toekomst van de stad. omdat gesprekken met jongeren, makers, 
kijkers, denkers en doeners aantonen dat de sector over enorm veel kennis beschikt. 
kennis die bij een andere manier van werken niet altijd op tafel komt. we willen 
laten zien dat het heel goed mogelijk is om struikelblokken, kansen en prestaties 
te benoemen. om samen naar de toekomst te kijken. daarom eindigen we ieder 
hoofdstuk met een aantal conclusies: kort en bondig geven we daarin aan wat er 
moet gebeuren en wat er zal veranderen. 

in Rotterdam bestaat bovendien de wens te komen tot een meer eigentijdse manier 
van schrijven en denken over het cultuurbeleid in deze stad. een manier die past bij 
de sector: creatief, gedreven en onconventioneel. deze nota wil daar een bijdrage 
aan leveren. door leesbaar en concreet te zijn, getuigend van een realistische blik op 
de stad. aan wie hier wonen en komen willen we laten zien wat we te bieden hebben, 
wat er de komende jaren moet gebeuren en hoe we dat willen bereiken. dat doen we 
dan ook als collectief. de ‘we-vorm’ waarin deze nota is opgesteld, is het logische 
gevolg van de gezamenlijke positie die we als gemeente, sector en RRkC innemen. 
uitzonderingen hierop worden in de tekst aangegeven: op die manier is altijd duidelijk 
wie er aan het woord is. 

Net als de stad zelf is de kunst- en cultuursector in Rotterdam volop in beweging. 
daarbij is er een groeiende behoefte aan ruimte voor verbeelding, innovatie en 
experiment. Ruimte voor een beleid dat niet alleen regelt en afbakent – hoewel ook 
dat nodig is - maar dat vooral verbindt en prikkelt. alle Rotterdammers moeten beter 
kunnen worden van wat er op kunst- en cultuurgebied te beleven valt. op welke 
manier dan ook. op school en op straat. in grote zalen, in kleine wijkgebouwen of 
bij ondergrondse initiatieven. om deel te nemen, te ontwikkelen, te verwonderen, te 
leren en te lachen. dat staat voorop. 

Rotterdam is een stad die zich zowel regionaal, landelijk als internationaal, mag laten 
zien en horen. we tonen dus graag wat we allemaal te bieden hebben. instellingen 
die staan als een huis. klinkende namen. topdansers, schitterende exposities, 
getalenteerde musici, architectonische hoogstandjes en opmerkelijk erfgoed. kortom: 
Rotterdam weet steeds meer gewicht in de schaal te leggen. Binnen Nederland en 
ver daarbuiten. 
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om een rijk cultureel klimaat te ontwikkelen blijven zichtbaarheid, samenwerking, 
ondernemerschap en inhoudelijke kwaliteit van het grootste belang. maar ook: 
flexibiliteit, verbeeldingskracht en eigenzinnigheid. Dat wil zeggen: de regels durven 
veranderen omdat de wereld verandert. de gebaande paden verlaten en eens 
rondkijken met een frisse blik. Nieuwe vormen van samenwerking tot stand brengen. 
als we willen reageren op wat deze stad nodig heeft moeten we niet alleen kijken 
naar statistieken en scorelijstjes. 

dan moeten we contact maken met de mensen om wie het gaat: de bewoners en 
de bezoekers van de stad. dan moeten we durven dwalen, ons verdiepen en laten 
verrassen. deze uitgangspuntennota is bedoeld om duidelijk te laten we zien waar 
we de komende jaren heen willen en hoe we daar collectief de verantwoordelijkheid 
voor nemen: een kunst- en cultuurklimaat met reikwijdte en armslag. 
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Gedeelde grond 

1.1. Stad, land, wereld 

wat goed is, mag gezien worden. Rotterdam is in alle opzichten een internationale 
stad. wie lijntjes trekt tussen Rotterdam en alle landen die hier vertegenwoordigd 
zijn, ziet een indrukwekkende kluwen ontstaan. de hele wereld is hier kind aan huis. 
kunst en cultuur moeten een afspiegeling zijn van die kosmopolitische sfeer en 
er op in spelen. landelijk en internationaal beschouwd is deze stad de afgelopen 
jaren merkbaar in achting gestegen. Voor de kunst- en cultuursector is het daarom 
niet alleen belangrijk om in de stad zichtbaar te zijn – maar ook ver daarbuiten. 
grensoverschrijdende verbindingen en hechte banden met de eigen omgeving 
sluiten elkaar daarbij niet uit. Rotterdammers bewijzen dat al jaren: deze stad is vele 
malen groter dan zijn grenzen. 

waar steden in de wereld steeds meer op elkaar gaan lijken wat winkels en 
entertainment betreft, kan Rotterdam in toenemende mate onderscheidend zijn. een 
opmerkelijke mix tussen specialiteiten, Rotterdamse culturele iconen en de nodige 
weerbarstigheid maken de stad de moeite waard voor bezoekers en bewoners. 
waarin is de stad uniek, wat maakt een bezoek onvergetelijk en - heel belangrijk 
– hoe kunnen wij de stad aantrekkelijker maken voor een bredere variëteit van 
bezoekers en bewoners? 

Veel Rotterdamse kunstenaars, culturele ondernemers en culturele instellingen 
zijn zowel in (de regio) Rotterdam als landelijk en internationaal actief. daarmee 
vergroten zij hun afzetmarkt en profiel, én houden zich artistiek scherp. Bovendien 
halen kunstenaars en culturele organisaties, zowel groot als klein, de wereld actief 
naar Rotterdam dankzij uiteenlopende internationale evenementen. Van die positie 
als gastheer zullen we beter gebruik gaan maken. door als gemeente en sector 
vaker samen te werken bij de voorbereiding van internationale ontvangsten en 
handelsdelegaties bijvoorbeeld. 

maar zulk gastheerschap staat niet op zichzelf; we hebben ook de functie van 
ambassadeur. Rotterdamse bestuurders zijn trots op culturele instellingen en 
kunstenaars. die waardering willen we ook uitdragen naar het bedrijfsleven, 
investeerders en bezoekers. de cultuursector zal zich inspannen om de 
internationale activiteiten voor het voetlicht te brengen. ook buiten de kring van 
professionals en bezoekers. een gezamenlijke aanpak (op het gebied van marketing 
en internationale presentaties bijvoorbeeld) is een effectieve stap in de goede 
richting. 

1.2. Een stad van uitersten 

Rotterdam is een stad van hoge pieken en diepe dalen. Van wachtlijsten voor de 
Voedselbank, grootstedelijke experimenten en de wow-factor van de markthal. 
een stad van architectuur en van analfabetisme. we kennen Rotterdam kortom als 
een stad van kloven tussen culturen, kansen en groepen. kloven in inkomens- en 
opleidingsniveau. kloven tussen ouderen en jongeren. maar ook tussen mensen die 
in het centrum wonen en bewoners van de buitenwijken. of tussen mensen die prima 
de weg weten in de digitale wereld en mensen die daar weinig mee kunnen. maar 
pieken en dalen maken een gebied niet alleen complex – ze zorgen ook voor extra 
beweging en stroming. Voor interessante contrasten en uitzichten die zorgen voor de 
Rotterdamse dynamiek. 

omdat zoveel verschillende factoren samen bepalen waar je in Rotterdam naar op 
zoek gaat (en waar je terecht komt), zal de kunst- en cultuursector collectief zorg 
dragen voor een aanbod dat is afgestemd op die grote verscheidenheid. geen 
eenheidsworst, maar een aanbod dat aan alle doelgroepen recht doet. op dit 
moment worden nog te veel mensen niet bereikt door de gevestigde cultuursector. 
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dat moet anders. want kunst en cultuur zijn van levensbelang voor een groeiende 
en lerende stad. Haal je ze weg dan blijft er een stad over waarin geen ruimte is voor 
verrassingen, expressie en verwondering. waar niemand zich kan uiten. een stad 
waar graffiti nooit meer wordt dan vandalisme. Waar lopen nooit tot dansen leidt. 
waar geen dichtregels op muren hangen, maar hamburgerreclames. een stad zonder 
verrassingen is een stad waar niemand wil wonen en waar niemand op bezoek komt. 
een stad zonder verrassingen is niet langer Rotterdam. 

we kunnen de onderlinge verschillen die we in deze stad zien als een voordeel 
beschouwen – en daar zijn natuurlijk redenen toe - maar we moeten wel oog houden 
voor wat er nodig is. luisteren naar de behoeften die bestaan om te kunnen zorgen 
dat mensen hier graag willen (blijven) wonen. kijken naar alle big minorities, alle 
grote minderheden die de stad rijk is. dat kan alleen door met elkaar in contact 
te blijven. elkaar te ontmoeten. Voor kunst en cultuur is daar een belangrijke rol 
weggelegd. om een aanbod te verzorgen dat voor alle inwoners en bezoekers 
aantrekkelijk en verrijkend is, is het van belang ons (potentiële) publiek te kennen. 
Wie zijn doelgroep kent is beter in staat hen te bereiken, over de drempel te halen én 
van hen te leren. 

schieten met hagel levert echter zelden iets op: als alle instellingen tegelijk proberen 
alle Rotterdammers te bedienen, wordt niemand daar beter van. kunstprojecten met 
jongeren op Rotterdam Zuid vragen nu eenmaal om hele andere vaardigheden dan 
een debatavond voor architecten. wie bedient welke doelgroep? wie heeft de nodige 
kennis en vaardigheden? daar komen we pas achter als we met elkaar in gesprek 
gaan en blijven. door middel van afstemming gaan we, als sector, keuzes maken en 
taken verdelen. Zo kunnen we allemaal de rol vervullen die ons het beste ligt. juist 
als we oog hebben voor elkaars bezigheden en bereik, krijgen we in beeld wat ieders 
unieke capaciteiten en artistieke kwaliteiten zijn. door samen te werken aan een 
totaaloverzicht en collectieve doelen te stellen, verzorgen we een rijk aanbod voor de 
stad als geheel. 

1.3. Lopend buffet 

om een gunstig kunst- en cultuurklimaat in de stad te blijven creëren moeten we 
rekening houden met veranderingen in de manier waarop mensen kunst en cultuur 
beleven. want het gedrag en de houding van het publiek verandert. dat is geen 
Rotterdams verschijnsel, maar een landelijke tendens die ook in deze stad goed 
zichtbaar wordt. we bemerken minder vastigheid dan vroeger. ‘Footloose’ noemen 
we dat: men voelt zich niet langer direct betrokken bij een locatie of naam, maar 
meer bij een genre of activiteit. mensen verbinden zich niet meer langdurig aan 
één aanbieder, kiezen minder vaak voor een abonnement en zijn in die zin weinig 
honkvast. steeds vaker draait het dus om inhoud: wat heb je te vertellen, wat wil je 
laten zien of horen? Het ‘waar’ en ‘hoe’ moeten daarop zijn afgestemd. Het publiek 
wil weten wat je te bieden hebt. 

daarbij komt dat de grenzen binnen het aanbod langzaam vervagen. waren mensen 
voorheen nog relatief gemakkelijk in te delen aan de hand van hun voorkeuren 
(trouwe operabezoekers, hardcore hiphopfans, echte cabaretliefhebbers), 
tegenwoordig kan alles door elkaar bestaan. de ene week Vrienden van amstel live, 
de andere moderne poëzie. Nu eens kijken naar een collectie schilderijen uit de 
Renaissance, dan weer naar het wijktheater of naar een musical. de zogenoemde 
‘cultuuromnivoor’ trekt dan ook zich weinig aan van hokjes of waardeoordelen. dit 
publiek maakt een keuze op basis van de inhoud, niet op basis van labels die daar 
door anderen aan zijn gehangen. Het gaat om beleven en ervaren, om samenhang 
met gelijkgestemden en authenticiteit. een culturele omnivoor trekt diagonaal en 
verticaal een eigen lijn door het aanbod. 

deze veranderingen geven een beeld van een beweeglijk publiek dat open staat 
voor nieuwe ervaringen. een factor die we als positief mogen bestempelen. de 
veranderingen bieden volop mogelijkheden om ook andere en nieuwe bezoekers 
te bereiken en over de drempel te halen. inspelen op de manier waarop het publiek 
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van nu zoekt en kiest vraagt daarom een energieke, wakkere houding van alle 
betrokkenen en zal veel op kunnen leveren. we gaan ons beleid onder de loep 
nemen om de veranderingen in de publieksstroom in ons voordeel te laten werken. 
We gaan ruimte maken voor een meer flexibele manier van werken. 

1.4. Conclusies: 

- de cultuursector is gezamenlijk verantwoordelijk voor het zo goed mogelijk 
bedienen van een zo breed mogelijk cultureel publiek. daarom gaat de sector in 
kaart brengen wie wat doet en waar nog gaten vallen. Rotterdam Festivals kan 
daarbij een faciliterende rol spelen. de sector trekt gezamenlijk conclusies uit dit 
onderzoek en besluit hoe ze ontbrekende groepen wil opzoeken en wie welke taak 
op zich neemt. 

-	 de instellingen sluiten allianties om het eigen – en elkaars – publiek beter te leren 
kennen, volgen en bereiken. Ze maken daarvoor gebruik van de publieksgegevens 
waarover de sector beschikt, inclusief bestaande onderzoeken door anderen, en 
vullen de gegevens waar nodig aan. 

- instellingen maken in hun beleidsplannen duidelijk wat hun positie is, in de stad en 
in (inter)nationale context. Ze laten weten welke publieksgroep ze willen bereiken 
en welke niet. de instellingen laten in de optelsom van ingediende plannen zien 
hoe het collectief van cultuurinstellingen het Rotterdamse publiek bedient. 
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Vruchtbaar gebied 

2.1. Onderlinge samenwerking 

pop-up-programmering, creaties die inspelen op de actualiteit, een aanbod dat 
ontstaat vanuit speelsheid en onverwachte, verrassende wendingen: het zijn 
kenmerken van een levendige en kunstzinnige stad. er is dan ook veel behoefte aan 
zulke innovatieve, eigengereide spelers in de kunst- en cultuursector. aan makers 
en organisaties die, al dan niet met hulp van de grote instellingen, een eigen koers 
varen. Deze vaak jonge en flexibele initiatieven bepalen in toenemende mate de 
zichtbaarheid van het aanbod. Ze vervullen een rol als aanjager waar we allemaal 
van profiteren. Ze weten, ook binnen de sector zelf, vragen te stellen en te prikkelen. 

kleine, nieuwe of risicovolle initiatieven moeten daarom voldoende ruimte krijgen 
en worden gefaciliteerd. Dat kan financieel, maar ook op andere manieren: in 
samenwerking met gevestigde partijen bijvoorbeeld. 
kleinschalige initiatieven, en de makers die zich daaraan verbinden, kennen bij 
uitstek hun publiek. Ze zijn wendbaar en het contact met de doelgroep is doorgaans 
zeer direct: daarmee zijn ze in het voordeel. Hun rol en voorbeeldfunctie is 
cruciaal in een tijd van beweeglijkheid en innovatie. omgekeerd kunnen zij zich 
verder ontplooien en ontwikkelen door actief samenwerking met en aansluiting bij 
gevestigde instellingen te zoeken. Vaste spelers die al jaren doen waar ze goed 
in zijn en dikwijls veel expertise in huis hebben. op die manier stroomt kennis en 
ervaring twee kanten op: groot leert van klein, nieuw leert van oud. 

2.2. Cultuur en onderwijs 

we zoeken doorlopend naar binding in een tijd van beweging: naar een manier 
om relaties aan te gaan met publiek, partners en met elkaar. er moet contact 
worden gelegd én onderhouden. We beginnen daarom bij het begin. Samen met 
het onderwijs zorgen we ervoor dat alle Rotterdamse kinderen in contact komen 
met kunst en cultuur. dat nieuwsgierigheid en creativiteit van jong af aan de ruimte 
krijgen. dat klein èn groot talent kan blijven groeien. 

in het primair onderwijs maakt op dit moment ruim de helft van de scholen gebruik 
van het Cultuurtraject Rotterdam, in het voorgezet onderwijs ongeveer een kwart van 
de scholen. dat wil zeggen dat op deze scholen de leerlingen twee maal per jaar in 
aanraking komen met kunst en cultuur. daarnaast wordt op een aantal basisscholen 
cultuuronderwijs geboden via programma’s als kunst-id of ‘ieder kind een 
instrument’. wat betreft tijd, kwaliteit van het aanbod en verdieping worden er echter 
nog slagen gemist. We willen de deelnamecijfers daarom fiks omhoog bijstellen. 

daarnaast willen we het vak Culturele en kunstzinnige Vorming (CkV) binnen het 
voortgezet onderwijs versterken. met een Rotterdamse variant van CkV kunnen we 
beter aansluiten bij de behoeften die er bestaan: meer kunst en cultuur voor meer 
scholieren. docenten moeten daarom beter worden ondersteund, met expertise op 
het gebied van cultuureducatie en met meer tijd voor cultuurlessen. 
Zo kunnen we het kunst- en cultuuronderwijs stevig neerzetten, als een volwaardig 
onderdeel van het pakket dat we onze kinderen meegeven. 

groeien en leren draait immers óók om kijken, luisteren, beleven. om nadenken, 
uittesten en opnieuw proberen. Creativiteit, nieuwsgierigheid, kritisch denken en het 
vermogen nieuwe oplossingen te ontdekken zijn daarom belangrijke talenten. Ze 
maken deel uit van de zogeheten ‘21st century skills’: vaardigheden die jongeren nu 
moeten leren om optimaal voorbereid te zijn op de samenleving van de toekomst. 
om bij te dragen aan de innovatiekracht van de stad. juist hier kan de cultuursector 
een onmisbare bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen, zodat ze 
uiteindelijk zelf hun weg leren te vinden. in die ontwikkeling willen we dus investeren. 
Bijvoorbeeld door verbindingen te leggen tussen cultuur- en techniekonderwijs, 
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of door lesprogramma’s te ontwikkelen waarin maak- en ontwerptalent zich kan 
ontplooien. 

daarbij is het belangrijk dat we ook zelf keuzes maken, juist om een wirwar aan 
goedbedoelde initiatieven te voorkomen. Het gericht aanbieden van kwalitatief 
sterke cultuureducatie, in afstemming met elkaar en met het onderwijs, vinden 
we essentieel. Voor dit alles is het bovendien noodzakelijk dat de cultuureducatie 
niet alleen in het cultuurbeleid maar ook in het gemeentelijk onderwijsbeleid zijn 
ankers vindt. Voor een goede aansluiting bij het onderwijs is het nodig dat de 
cultuureducatie door de onderwijssector wordt herkend als een welkome invulling van 
de onderwijstaak en niet als een extra belasting of slechts een ‘tussendoortje’. 

2.3. Talentontwikkeling 

welk creatief talent je ook hebt, in Rotterdam moet je de mogelijkheid krijgen je 
optimaal te ontplooien. 
Van de eerste stappen op de dansvloer tot een staande ovatie in een volle zaal: 
verschillende organisaties in de stad helpen mensen hun artistieke en professionele 
ambities te verwezenlijken. de route die mensen volgen om hun talenten te 
ontwikkelen moet daarom bestaan uit wegen die goed op elkaar aansluiten en 
toegankelijk zijn. dat vraagt om een klimaat met waardering voor creatief talent en 
met zowel financiële als fysieke ruimte om te experimenteren en te presenteren. Het 
leidt tot vernieuwing in de kunst. 

de cultuursector vormt samen met kunstvakopleidingen een netwerk dat in kaart 
brengt welke wegen er zijn. door onze activiteiten samen af te stemmen kunnen 
we fungeren als een navigatiesysteem. een gids die mensen door het netwerk van 
mogelijkheden leidt. instellingen zullen daarom in hun plannen duidelijk aangeven 
welk deel van dit talentontwikkelingstraject ze gaan uitvoeren. op deze wijze willen 
we ervoor zorgen dat wie zich artistiek wil ontwikkelen zijn of haar bestemming 
bereikt. 

2.4. Overlap 

de kunst- en cultuursector wil de komende jaren vaker buiten haar oevers treden. 
want waar dat gebeurt ontstaat vaak vruchtbaar gebied: de overlap tussen twee 
verschillende werelden. Zo’n gebied, waar nieuwe producten en projecten wortel 
kunnen schieten, vraagt om ruimte en de bereidheid de eigen grenzen te verleggen. 
Van de cultuursector en de gemeente. maar ook van bijvoorbeeld het bedrijfsleven, 
de zorg of de industrie. gemeenschappelijke belangen vragen tenslotte om 
gemeenschappelijke inzet. organisaties op sleutelposities kunnen daarbij bruggen 
slaan. Voor connecties met de vrijetijdsindustrie is bijvoorbeeld Rotterdam partners 
een aanspreekpunt. 

er zijn in Rotterdam prachtige voorbeelden te vinden van geslaagde verbindingen 
met andere sectoren. Zo zijn er de onderzoeken naar stedelijke ontwikkeling van 
de internationale architectuur Biënnale Rotterdam. Het met kunst doordrenkte 
taal- en rekenprogramma van museum Boijmans van Beuningen. de prijswinnende 
voorstelling wie is er nou gek, een coproductie van rotterdamscentrumvoortheater 
en zorginstellingen Bavo europoort en pameijer. de vuilniswagens die wereldpoëzie 
vervoeren door de straten van de stad. 

we zien dat de belangstelling voor dit soort sectoroverstijgende samenwerking 
toeneemt, bij culturele organisaties zowel als bij de overheid. dit blijkt bijvoorbeeld 
uit het collegeprogramma, uit landelijke stimuleringsmaatregelen als het programma 
“the art of impact”, en uit de publicatie “Het Belang” waar de gezamenlijke 
Rotterdamse cultuursector zich uitsprak voor steviger verbindingen met andere 
sectoren in de stad. 
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we zien veel mogelijkheden in deze kruisbestuiving met andere maatschappelijke 
gebieden: om ideeën uit te wisselen, nieuwe mensen te ontmoeten en vleugels 
uit te slaan. in de toekomst zullen we dan ook extra nadruk leggen op dit soort 
verbindingen. de stad wordt op die manier aantrekkelijker voor bewoners en 
interessanter voor bezoekers. Het is een uitwisseling waar iedereen baat bij heeft. 
want projecten waarin verschillende spelers samenwerken, versterken de stad in 
sociaal en economisch opzicht. Ze vergroten het speelveld. Ze onderstrepen het 
maatschappelijke belang en verrijken het kunst- en cultuurklimaat. 

2.5.  Conclusies: 

- om innovatie in de sector te bevorderen zoeken organisaties die elkaar kunnen 
versterken naar praktische methoden om elkaars (artistieke) capaciteiten te 
benutten. instellingen laten in hun beleidsplannen zien hoe zij deze rol gaan 
invullen en op welke manier zij innoveren. 

-	 organisaties die actief zijn op het gebied van cultuureducatie verenigen zich 
tot een platform. Zij stemmen hun activiteiten hier onderling af en zorgen voor 
meer samenhang in het aanbod van cultuureducatie. samen met het voortgezet 
onderwijs werkt dit platform aan een Rotterdams CkV-model. de gemeente zet 
zich in om het cultuuronderwijs te versterken door het een vaste plek te geven in 
het lesprogramma. op deze manier streeft de sector er naar dat het Cultuurtraject 
Rotterdam 90% van het primair onderwijs bereikt (nu 60%) en 40% van het 
voortgezet onderwijs (nu 25%). daarnaast hebben we de ambitie dat het in het 
curriculum verankerd cultuuronderwijs stijgt van 25% naar 40% van de scholen. 

- organisaties die actief zijn op het gebied van talentontwikkeling zorgen 
voor een samenhangend en transparant netwerk om talenten optimaal te 
begeleiden. instellingen laten in hun beleidsplannen zien welk onderdeel van 
dit netwerk zij willen uitvoeren en hoe dit aansluit op de activiteiten van andere 
talentontwikkelaars. 

- instellingen zoeken actief naar verbindingen met andere partijen, binnen of buiten 
de cultuursector. Zij zijn zich bewust van hun betekenis voor een aantrekkelijke 
stad en gebruiken waar mogelijk hun invloed, expertise en activiteiten om hier een 
bijdrage aan te leveren. 
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Grenzen verleggen 

3.1. Stand van zaken 

de afgelopen jaren heeft de kunst- en cultuursector, op landelijk en op gemeentelijk 
niveau, flinke klappen moeten incasseren. De economische crisis en de 
bezuinigingen richtten soms schade aan en brachten onzekerheid. op bepaalde 
plekken is dan ook een sfeer van verdediging en ‘houden wat je hebt’ ontstaan. een 
sfeer die eigenlijk haaks staat op ‘een stad met lef’, zoals Rotterdam zich graag 
presenteert. wanneer we bedenken dat stilstand leidt tot achteruitgang, zeker in 
een tijd waarin beweging noodzakelijk is, kan die houding de kunst- en cultuursector 
verzwakken. dat willen we natuurlijk niet. want de bezuinigingen vormden óók 
een aanzet tot veranderingen die voor de toekomst heel gunstig uit kunnen pakken. 
Ze droegen bij aan een publiekelijk en politiek debat over bereik, belang en 
ondernemerschap. aan denken over het belang van kunst en cultuur voor de stad 
en het land. wat ons betreft is het daarom tijd voor een ander geluid. want terwijl 
het stof nog moet gaan liggen is er behoefte aan opbouw. Vanuit vakmanschap, 
noodzaak en Rotterdamse eigenzinnigheid moet meer ruimte ontstaan voor 
experiment en nieuwe ontwikkelingen. 

3.2. Beweging 

de oude reputatie van opbouwstad, stad van doeners en arbeiders, is vermengd 
geraakt met iets nieuws: Rotterdam is in toenemende mate aan het rondzoemen 
op een positieve manier. Bewoners, maar ook de bezoekers en toeristen merken 
dat Rotterdam verandert. dat nieuwe elan zorgt voor levendigheid in een stad 
waar de belangstelling voor kunst en cultuur niet altijd aan de oppervlakte ligt. een 
onderstroom van creativiteit is volop te vinden bij de cultuurinstellingen, maar ook 
(steeds meer) daarbuiten. 

initiatieven in het overgangsgebied tussen horeca, uitgaan en cultuur. plekken in de 
stad waar een sfeer van creativiteit de aantrekkingskracht bepaalt. een populaire 
uitgaansplek als de witte de withstraat bijvoorbeeld is sterk verbonden met de 
culturele instellingen die er gevestigd zijn. ook de gebieden rond deliplein of 
Hofbogen vallen op door een combinatie van gastronomie en kunst. Rond straten 
als de Zwaanshals en Nieuwe Binnenweg verzamelen zich winkels van kleinschalige 
creatieve ondernemers. daar is het eigenzinnige aanbod te vinden; een tas die je 
nergens anders tegenkomt, Rotterdamse chocolade in smaken die je nooit eerder 
proefde, werk van kunstenaars in een onverwachte setting. Festivals als Route du 
Nord, Nacht van de kaap en Nieuwe Binnenweg leeft dragen bij aan het gevoel op 
ontdekkingsreis te kunnen in eigen stad. 

de hoeveelheid initiatieven en projecten van vindingrijke makers toont kortom aan 
dat er, soms vanuit onverwachte hoek, veel innovatie te vinden is in Rotterdam. die 
ruimte daarvoor mag de komende jaren groter worden: we zullen dan ook niet teveel 
sturen en vormen, maar laten ontstaan. dat kan voor een deel door de leegstand slim 
te benutten. de gemeente speelt op dat vlak een belangrijke rol. door middel van Het 
loket pop-up 010, waar organisatoren van publieksevenementen gekoppeld worden 
aan leegstaande panden, heeft de gemeente al een belangrijke eerste stap gezet. de 
gemeente zal de mogelijkheden voor het gebruik van leegstaande panden verruimen, 
zodat meer ruimtewensen kunnen worden gehonoreerd. 

we noemden bovendien al eerder de mogelijkheid dat culturele instellingen binnen 
hun eigen organisatie ruimte maken voor initiatiefnemers: ook samen kunnen we 
veel oplossen. Als we echter kijken naar de financiële instrumenten waarmee cultuur 
wordt ondersteund in de stad, blijkt dat die nog onvoldoende aansluiten bij wat er 
gaande is in Rotterdam. Er is dus een flexibeler systeem nodig. Juist in een sector 
waar creativiteit een gegeven is mag verwacht worden dat nieuwe ideeën en een 
pragmatische insteek tot mooie dingen leiden. kendoe in de kunst. 
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3.3. Filevorming 

Het vierjaarlijkse Cultuurplan is bedoeld om instellingen een langetermijnperspectief 
te verschaffen en tegelijkertijd ruimte te bieden aan vernieuwing. Ze zijn allebei van 
groot belang: stabiliteit en beweging. met die stabiliteit gaat het uitstekend: diverse 
instellingen hebben een haast vanzelfsprekende rol in het Rotterdamse culturele 
palet ingenomen en zijn vaste waarden van het cultuurplan geworden. de gewenste 
ruimte voor vernieuwing blijkt echter lastiger te realiseren: er is maar weinig ruimte 
voor nieuwe spelers, de doorstroom binnen het cultuurplan is beperkt. en stilstaand 
water leidt tot zuurstoftekort. 

daarnaast is niet voor iedereen duidelijk welke ondersteuningsmogelijkheden er waar 
bestaan, en hoe zij ten opzichte van elkaar functioneren. op dit moment ziet het er in 
Rotterdam als volgt uit: 

- structurele subsidies: eens per vier jaar in het kader van het Cultuurplan; 
aanvragen bij de afdeling Cultuur, de RRkC adviseert het college van B&w over 
de toekenning. 

- incidentele subsidies in vier categorieën bij de afdeling Cultuur: projectsubsidies, 
periodesubsidies (maximaal twee jaar), jaarsubsidies voor amateurvereniging en 
subsidies voor kleinschalige activiteiten via het snelloket. er zijn meerdere rondes 
per jaar; onafhankelijke commissies adviseren het college van B&w over de 
toekenning. 

- Financiële ondersteuning voor evenementen en festivals bij Rotterdam Festivals. 
Eén keer per jaar kan er een aanvraag worden ingediend. Rotterdam Festivals 
beoordeelt, eventueel aangevuld door externe experts. 

- Regelingen voor beeldende kunstenaars bij het Centrum Beeldende kunst. 
aanvragen kan meerdere keren per jaar en onafhankelijke deskundigen adviseren. 

elk van deze trajecten functioneert correct en zorgvuldig, maar de verbindingen en 
informatiestromen onderling kunnen beter. meer samenhang tussen de verschillende 
subsidiemogelijkheden en beoordelingskaders zou de onderlinge relaties versterken, 
de transparantie vergroten en het cultuurbeleid krachtiger maken. 

3.4. Verantwoording en verhaal 

in de relatie tussen subsidieverlener en subsidieontvanger zit vaak onbedoeld ruis. 
daarvan zijn we ons bewust. de overheid streeft bepaalde doelen na met haar 
cultuursubsidies en heeft daartoe allerlei wensen en eisen geformuleerd. deze 
richtlijnen worden door de cultuursector soms echter als knellend ervaren. de criteria 
worden nog wel eens als algemeen geldend opgevat, terwijl daar lang niet altijd 
reden toe bestaat. 

we willen binnen de bestaande beleidsgesprekken tussen gemeente en instellingen 
een meer inhoudelijke wijze van verantwoording. daarbij worden de instellingen 
medeverantwoordelijk voor de criteria. daarmee bedoelen we niet dat er minder 
rekenschap wordt afgelegd: we zetten juist in op een betere verantwoording, die 
duidelijker laat zien wat er geboden en bereikt werd. de huidige kwantitatieve 
verantwoording, die voor alle partijen goed bevalt, zal blijven bestaan. 

daarnaast is er echter behoefte aan meer inhoud: met de juiste context krijgen 
getallen immers de juiste betekenis. er komt daarom meer ruimte om het met elkaar 
te hebben over bijvoorbeeld de maatschappelijke impact van een bepaald project, 
over de kwaliteit of de mate waarin iets onderscheidend is. over stedelijk, landelijk en 
internationaal bereik. door op die manier met elkaar in dialoog te gaan ontstaat een 
rijker beeld van wat we elkaar en het publiek nu eigenlijk te bieden hebben. 
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3.5. Een nieuw systeem 

we ambiëren een kunst- en cultuursector met zowel sterke iconen als nieuwe 
spelers. We willen kansen voor nieuwe financieringsvormen, in samenwerking met 
private partijen, beter benutten. om te komen tot co-creatorschap gaan we op alle 
niveaus samenwerken. we willen meer maatwerk kunnen bieden: voor nieuwe, 
tijdelijke initiatieven en voor structurele taken zoals de zorg voor de gemeentelijke 
collectie. Daarom moet er een nieuw stelsel komen. Dat is een flinke klus, die lef 
en zorgvuldigheid vereist. Bovendien is afstemming met partijen als het Rijk en 
andere financiers (die een vergelijkbare omslag voor ogen hebben) noodzakelijk. We 
verwachten in 2020 te kunnen starten met een nieuwe werkwijze, maar dat betekent 
niet dat we daarvoor niets moeten veranderen. Vanaf 2017 willen we daarom alvast 
twee wijzigingen invoeren: we zorgen voor een nieuwe verstandhouding tussen 
subsidiegever en subsidieontvanger en we starten een stadsfonds voor kunst en 
Cultuur. 

die nieuwe verstandhouding is gebaseerd op weten wat je van elkaar kunt 
verwachten. Voor het komende cultuurplan is een aantal criteria voor elke aanvrager 
belangrijk: bij iedereen wordt beoordeeld hoe de (artistieke) kwaliteit is, hoe men 
zich onderscheidt, en of de bedrijfsvoering op orde is. daarbij wordt ook gekeken 
naar de prestaties in het verleden. daarnaast zijn er enkele beleidswensen die de 
cultuursector als collectieve verantwoordelijkheid op zich neemt, zodat iedereen doet 
waar hij goed in is en we samen doen wat er moet gebeuren. dat betekent dat we 
hierover, binnen de sector, onderling afspraken maken. op die manier worden taken 
met betrekking tot (inter)nationale profilering, educatie, innovatie en publiek(sbereik) 
optimaal vervuld. in de inrichtingseisen die de gemeente opstelt wordt verder 
uitgewerkt hoe en in hoeverre instellingen in hun aanvragen concreet invulling 
kunnen geven aan deze criteria en beleidswensen. 

daarnaast is het ook belangrijk om goede afspraken maken over de besteding van 
het geld. Naast de verplichte cijfermatige verantwoording gaan we, als instellingen en 
gemeente, gesprekken voeren waarin ook andere gegevens een rol spelen: honderd 
blije schoolkinderen of een buslading geïnspireerde bezoekers uit Frankrijk kunnen 
net zo belangrijk zijn. de gemeente geeft de instellingen meer ruimte om hun rol in 
het culturele veld zelf in te vullen. de instellingen beschrijven in hun beleidsplannen 
nadrukkelijk en helder welke (onderscheidende) rol zij voor zichzelf zien en hoe zij dit 
gaan realiseren. 

ook andere aspecten van onze relatie nemen we onder de loep, zoals huisvesting. 
Veel culturele instellingen hebben naast een subsidierelatie ook een huurrelatie met 
de gemeente. gemeente en instellingen gaan samen op zoek naar een manier om 
deze twee relaties beter met elkaar in evenwicht te brengen en om te voorkomen dat 
huisvestingskosten onevenredig veel van het budget beslaan. 

3.6. Conclusies: 

-	 De cultuursector neemt taken met betrekking tot (inter)nationale profilering, 
educatie, innovatie en publiek(sbereik) als collectieve verantwoordelijkheid op 
zich. de instellingen geven, na onderlinge afstemming, in hun beleidsplannen aan 
wie op welke manier invulling geeft aan deze beleidswensen. 

- gemeente en instellingen gaan vanaf 2017 de cijfermatige verantwoording 
aanvullen met een inhoudelijke verantwoordingsdialoog. 

-	 we starten per 2017 met een stadsfonds voor kunst en Cultuur dat ruimte biedt 
aan zowel experiment en innovatie als aan grootschalige manifestaties. dit fonds 
wordt gebaseerd op publiek-private samenwerking, hanteert een variatie aan 
ondersteuningsvormen, en wordt geleidelijk uitgebouwd. 

- de gemeente gaat de mogelijkheden voor het gebruik van leegstaande panden 
verruimen, zodat meer ruimtewensen kunnen worden gehonoreerd. 
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- gemeente en instellingen gaan samen op zoek naar oplossingen om subsidie- 
en huurrelatie beter op elkaar te laten aansluiten en om te voorkomen dat 
huisvestingskosten een steeds grotere hap uit de subsidie nemen. 
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Nawoord 

deze uitgangspuntennota kan gezien worden als het resultaat van een nieuwe 
manier van denken, praten en werken. er is afgeweken van de gebruikelijke route, 
met alle hindernissen en risico’s van dien, om te komen tot een visie waarin we 
elkaar opnieuw en beter leren kennen. die houding willen we de komende jaren 
vasthouden. want Rotterdam is een stad die veroverd moet worden en zich niet 
zomaar aan je voeten legt. een complexe en levendige stad, die steeds opnieuw 
uitdaagt en verandert. de totstandkoming van dit stuk is dan ook een proces geweest 
waarbij de gemeente, de Rotterdamse Raad voor kunst en Cultuur en de culturele 
sector hebben laten zien het gezamenlijk belang gezamenlijk te dragen. door 
collectief verantwoordelijkheid te nemen voor een kunst- en cultuurbeleid dat sterker, 
passender en eigentijdser wordt vormgegeven. Voor wie hier woont. Voor wie hier 
komt. en voor wie hier opgroeit. 
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2. Aanvullend visiedocument
 

bij de uitgangspuntennota ‘Reikwijdte & armslag’ 
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Inleiding 
Bij de behandeling van de uitgangspuntennota voor het Cultuurplan 2017-2020 in 
de gemeenteraadscommissie Zorg, onderwijs, Cultuur en sport op 10 juni en 2 
september 2015 jl. heeft de commissie het college verzocht op een aantal aspecten 
van de nota een nadere uitwerking of toelichting te geven. daar heeft ons college 
gehoor aan gegeven door dit visiedocument als addendum bij de uitgangspuntennota 
op te stellen. Hij is daarmee onlosmakelijk verbonden en dient in samenhang met 
de uitgangspuntennota gelezen te worden. de twee documenten vormen samen het 
beleidskader voor het Cultuurplan 2017-2020. 

in dit visiedocument zijn de volgende aspecten nader toegelicht: 
• algemeen: de nieuwe werkwijze en relevante ontwikkelingen 
• ruimte voor nieuwe instellingen en innovatie 
• nieuwe financieringsvormen 
• governance 
• beheermodellen voor het gemeentelijk cultureel vastgoed 
• cultuureducatie 
• internationale profilering 
• samenwerking 
• gebieden 
• het financiele kader 

NB. in de uitgangspuntennota wordt melding gemaakt van de start van een 
stadsfonds kunst en Cultuur per 2017. Zoals met de gemeenteraadscommissie Zorg, 
onderwijs, Cultuur en sport besproken en in die vergadering toegezegd, dient deze 
tekst gelezen te worden in de betekenis dat er onderzoek gedaan wordt naar nieuwe 
financieringsinstrumenten en niet dat in 2017 gestart zal worden met de toepassing 
daarvan door middel van de oprichting van een stadsfonds. de oprichting van 
een stadsfonds maakt dan ook geen deel uit van de besluitvorming over de 
uitgangspuntennota voor het Cultuurplan 2017-2020. 

Algemeen 
wat vier jaar geleden nog normaal gevonden werd, is dat nu niet meer. wij 
constateren dat de top-downrelatie tussen overheid en maatschappij niet 
meer vanzelfsprekend is, sterker nog, dat publiek-private samenwerking en 
een gelijkwaardige relatie tussen overheid en samenleving meer en meer het 
uitgangspunt voor het handelen van de overheid worden. in die algemeen 
waarneembare trend past ook een herijking van de relatie tussen overheid 
en culturele sector. ook daar moet naar onze mening een nieuwe vorm 
van samenwerking ontstaan die de basis kan vormen voor gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van gemeentebestuur en sector voor het culturele klimaat in de 
stad. en dat begint wat ons betreft bij de voorbereiding van het cultuurbeleid voor de 
komende jaren. 

was een uitgangspuntennota tot nu toe een eenzijdig door ons college geproduceerd 
en door de gemeenteraad vastgesteld document, wij hebben er dit keer voor gekozen 
de uitgangspuntennota in co-creatie met het culturele veld en alle anderen die zich 
betrokken voelen, te produceren. 
Natuurlijk heeft zo’n proces ook risico’s in zich: de vele belangen van alle betrokken 
organisaties en personen kunnen tegenstrijdig zijn, ieder wil zijn of haar thematiek 
terugvinden in het eindproduct en het kan leiden tot een nota die de grootste gemene 
deler vormt van ieders wensen en behoeften zonder heldere visie en stip aan de 
horizon. dat is niet gebeurd. onze overtuiging dat een proces van co-creatie kan 
leiden tot een product waar alle betrokkenen geïnspireerd door raken, dat ruimte 
biedt voor vernieuwing en dat doelstellingen en gezamenlijke ambities bevat die in de 
oude systematiek niet goed te realiseren waren, zien wij in deze nota bevestigd. 

in het verlengde van het voorgaande moet de Cultuurplanperiode 2017-2020 wat 
ons betreft gezien worden als een opmaat naar een ander Cultuurplanstelsel. 
Meer flexibiliteit, meer nieuwe ruimte voor nieuwe initiatieven en innovatie, meer 
samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
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Hoe het Cultuurplanstelsel er vanaf 2021 precies uit gaat zien, is niet alleen aan 
ons – we zijn daarin immers ook afhankelijk van wat andere partijen als oCw en de 
rijksfondsen doen – maar duidelijk is in ieder geval dat ook op landelijk niveau en 
in andere steden wordt gezocht naar andere structuren, nieuwe rolverdelingen en 
een grotere gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het cultuurbeleid op nationaal, 
regionaal en stedelijk niveau. 

in de komende vier jaar willen wij hier het gesprek over blijven voeren, met u hier in 
Rotterdam, met oCw en de rijksfondsen, met de overige steden en natuurlijk vooral 
ook met de culturele sector. 

de nu voorliggende uitgangspuntennota bouwt voort op het door het vorige college 
ingezette beleid. speerpunten daarin waren talentontwikkeling, aantrekkelijke 
(binnen)stad en ondernemerschap. daarnaast werd op een aantal deelgebieden een 
extra focus gelegd, zoals Het verhaal van de stad bij de erfgoedinstellingen, pop-, 
jazz- en wereldmuziek en talentontwikkeling in brede zin. 

wij hebben geen aanleiding de toen ingezette beleidslijn inhoudelijk te wijzigen: de 
in 2013 ingeslagen weg heeft op disciplineniveau een aantal goede en interessante 
ontwikkelingen opgeleverd die het verdienen ook de komende jaren gecontinueerd 
te worden, al was het alleen al omdat ze nog onvoldoende gelegenheid 
hebben gekregen tot volle wasdom te komen. wel willen wij op basis van de 
uitgangspuntennota komen tot een aanscherping van een aantal aspecten uit het nu 
nog lopende cultuurbeleid (zoals de ambitie met betrekking tot cultuureducatie en de 
verbreding van het publieksbereik) en een aantal nieuwe werkwijzen en instrumenten 
om de doelstellingen van het beleid beter realiseerbaar te maken. 

Vernieuwing is daarom wat ons betreft de komende jaren het adagium. Zonder 
vernieuwing is het onmogelijk om de doelstellingen van het cultuurbeleid te 
realiseren. in ten minste drie instrumenten willen wij die vernieuwing zichtbaar laten 
worden: 
•		 ruimte voor vernieuwing binnen het cultuurplanbudget: nieuwe instellingen 

en innovatie (in inhoud, maar ook in vorm), mits deze uiteraard voldoen aan 
de artistiek-inhoudelijke kwaliteitscriteria en de overige voorwaarden voor 
subsidiëring binnen het Cultuurplan; 

•		 de ontwikkeling van nieuwe financieringsvormen die beter dan het huidige 
subsidiesysteem aansluiten bij de financieringsbehoefte van het culturele 
veld, bij de hiervoor genoemde wens tot vernieuwing en bij de veranderende 
verhoudingen tussen culturele sector, overheid en markt; 

•		 samenwerking en het nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid door 
culturele instellingen: dit krijgt een zwaarder accent bij de beoordeling van 
cultuurplanaanvragen en wordt binnen de grenzen van het Cultuurplanbudget 
beloond; 

daarnaast zullen wij samen met de culturele sector bestaand instrumentarium 
verbeteren en versterken (zoals governance, cultuureducatie en beheer van 
gemeentelijk cultureel vastgoed). 
Wij zetten deze punten hieronder nader uiteen. Voor wat betreft de financiële 
consequenties verwijzen wij naar de desbetreffende paragraaf in deze notitie. 

Ruimte voor nieuwe instellingen en innovatie 
Nieuwe instellingen moeten een plaats kunnen krijgen binnen het Rotterdamse 
cultuurbestel, bestaande instellingen moeten kunnen vernieuwen. een sterke 
culturele sector is een sector die zich kan blijven ontwikkelen, die in beweging is. 
maar waar we het vroeger bij vernieuwing vooral hadden over artistiek-inhoudelijke 
vernieuwing heeft het begrip innovatie nu een veel bredere lading. dus zowel nieuw 
aanbod van nieuwe initiatieven als nieuwe manieren om nieuwe publieksgroepen 
aan te trekken en vast te houden, nieuwe vormen van programmeren en produceren, 
digitalisering, samenwerken en inspireren. wij zullen de RRkC vragen aan deze 
aspecten nadrukkelijk aandacht te besteden bij het beoordelen van de ingediende 
cultuurplanaanvragen. 
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Voor een deel kan dat met de nu al beschikbare mensen en middelen in de 
culturele sector zelf. Het gaat dan om een attitudeverandering; denk bijvoorbeeld 
aan nieuwe samenwerkingsvormen waarbij het in de eerste plaats gaat om de 
wil om samen te werken en gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen (zie 
het laatste punt hierboven). in de gesprekken met en binnen de sector is in de 
afgelopen periode gebleken dat ook bij de culturele instellingen zelf een groeiende 
behoefte en bereidheid is om – binnen de huidige financiële kaders – nieuwe 
samenwerkingsverbanden aan te gaan en gezamenlijke verantwoordelijkheid 
te dragen voor thema’s en activiteiten, zoals versterking van cultuureducatie en 
talentontwikkeling en de verbreding van het publieksbereik. daarbij maakt het niet 
uit of instellingen groot of klein, nieuw of oud, centrum- of wijkgericht zijn: allerlei 
combinaties zijn mogelijk en elke instelling heeft vanuit zijn segment kennis en 
ervaring in te brengen. wij ondersteunen dit nieuwe elan en vragen de RRkC 
plannen die gericht zijn op deze vernieuwing te beoordelen en binnen de grenzen van 
het Cultuurplanbudget te belonen, indien deze bijdragen aan de door ons gewenste 
vernieuwing. 

Van onze kant zullen wij de mogelijkheden voor het gebruik van leegstaande 
gemeentelijke panden voor culturele doeleinden verruimen, zodat meer 
ruimtewensen (incidenteel en structureel) kunnen worden gehonoreerd en 
vernieuwing ook wat dat betreft meer kansen krijgt. 

Voor wat betreft de sectorale ambities op het terrein van publieksbereik merken 
wij overigens op dat het aan de instellingen zelf is om te bepalen hoe zij invulling 
willen geven aan de ambitie om hun publieksbereik te vergroten: publieksverbreding 
(meer uiteenlopende doelgroepen bereiken door een andere benadering van de 
doelgroepen), verdieping (meer bezoekers uit de doelgroepen die de instelling bereikt 
door een scherper toegesneden aanbod) of publieksvernieuwing (nieuw publiek 
bereiken door grotere diversiteit in het aanbod of een andere profilering) zijn daarbij 
enkele mogelijkheden. we vragen de instellingen om in hun meerjarenplannen aan 
te geven hoe ze dit publieksbereik aantoonbaar zullen maken door te meten en te 
monitoren. 

Voor een deel echter is innovatie ook risicovol, vraagt het om investeringen of is het 
nodig om vangnetten te creëren om de vernieuwing mogelijk te maken. in onze ogen 
kunnen nieuwe financieringsvormen daar op termijn in voorzien. 

Nieuwe financieringsvormen 
de culturele sector is de afgelopen paar jaar behoorlijk veranderd, mede als 
gevolg van de krapper wordende overheidsbudgetten. daarmee is ook de 
financieringsbehoefte veranderd. Er is een toenemende behoefte aan een grotere 
diversiteit in de vormen van financiële ondersteuning, maar ook in een andere 
relatie met de overheid. Naast incidentele of meerjarige subsidie bijvoorbeeld ook 
laagrentende kleine leningen, voorfinancieringen of borgstellingen; en een overheid 
die net als bijvoorbeeld sponsors, mecenassen en fondsen zich meer als partner 
opstelt met als gemeenschappelijk belang het creëren van een bloeiende culturele 
sector. 

interessant is dat zich in dit speelveld een groeiend aantal sponsors, fondsen 
en andere ondersteunende partijen beweegt dat ook zoekt naar nieuwe 
samenwerkingsvormen met overheid en culturele instellingen. wij verwachten dan 
ook dat in de zeer nabije toekomst een systeem ontstaat waarin culturele sector, 
gemeente en andere financiers in een publiek-private samenwerking met elkaar 
verantwoordelijkheid dragen voor de instandhouding en uitbouw van het culturele 
leven in de stad. De ervaring leert echter tegelijkertijd dat private financiers over het 
algemeen een voorkeur hebben voor het aangaan van samenwerkingsverbanden 
waarin de overheid niet rechtstreeks participeert. wij zijn ons dan ook aan het 
oriënteren op een instrument dat geschikt is voor enerzijds de ontwikkeling van een 
nieuw financieel stelsel voor de culturele sector en anderzijds de bevordering van 
publiek-private samenwerking. 
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op dit moment wordt in onze opdracht en ondersteund door een begeleidingsgroep 
van RRkC en een vertegenwoordiging van de culturele sector een verkenning 
uitgevoerd naar 
- de behoeften, wensen en verwachtingen bij de culturele sector en andere partijen 
- de mogelijke financieringsinstrumenten die daarbij passen 
- de wijze waarop de gemeente daarin kan voorzien 
- de mogelijke samenwerkingspartners 
- de vorm waarin nieuwe financieringsinstrumenten zouden kunnen worden 

gegoten, zoals bijvoorbeeld een fonds (incl. de daarbij behorende governance: 
rechtspersoonlijkheid, relatie met gemeente, aansturing enz.) 

daarbij zullen uiteraard ook de good practices die we kennen van andere plekken in 
het land (en in het buitenland) betrokken worden. de resultaten van het onderzoek, 
inclusief een plan van aanpak voor het vervolg, verwachten wij de gemeenteraad in 
het vierde kwartaal van 2015 te kunnen voorleggen. wij zullen dan ook een voorstel 
doen voor de manier waarop wij, te beginnen met het Cultuurplan 2017-2020, een 
budget willen vrijmaken voor de basis van dit nieuwe financieringsinstrument, opdat 
we in de komende jaren een pilot kunnen doen in de aanloop naar de hiervoor 
genoemde grotere herijking van het cultuurplanstelsel (zie ook hierna bij het 
financiële kader). 

Governance 
Vernieuwing zit niet alleen in aandacht voor nieuwe initiatieven of innovatieve 
producten, het zit wat ons betreft ook in nieuwe manieren waarop de gemeente de 
governance op de culturele sector vorm geeft. de recente ervaringen hebben ons 
bovendien getoond dat meer aandacht voor goede governance in ons aller belang is, 
met name voor een goed functionerende culturele sector. 

waar we tot nu toe vooral oog hadden voor de prestaties van de culturele 
instellingen, willen we in de aanloop naar het Cultuurplan 2017-2020 toe naar een 
verantwoordingsdialoog die meer recht doet aan de kwaliteit van de culturele sector, 
de herwaardering van het ‘culturele’ in het culturele veld, zoals de wRR1 het noemt. 
in gezamenlijkheid met de culturele sector ontwikkelen wij daarom een instrument 
dat naast aandacht voor prestaties en verantwoording van de subsidie ook aandacht 
heeft voor visie en beleid van de culturele instellingen (ook in relatie tot elkaar en 
hun collega’s elders in het land), voor hun positie in de stad, voor de stad zelf en 
voor hun plannen en ambities. Naast schriftelijke rapportages (jaarverslagen en 
jaarplannen) worden jaarlijks één of meer inhoudelijke gesprekken gevoerd op basis 
van gelijkwaardigheid en opnieuw vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid die de 
instellingen en wij voelen voor de culturele sector en de stad Rotterdam. 

in dat kader past ook de herijking van de (meta-)governance van de gemeente op de 
culturele instellingen. enerzijds zullen wij meer in gesprek gaan met de instellingen 
over hun eigen governance, opdat de gemeente beter toezicht kan houden op het 
functioneren van directies en raden van toezicht (de governance Code Cultuur 
is daarbij het uitgangspunt). anderzijds zullen wij maatregelen nemen om de 
verschillende rollen die de gemeente heeft (zoals die van verhuurder, subsidiënt 
en eigenaar van gemeentelijke collecties) beter op elkaar te laten aansluiten of 
misschien juist uit elkaar te trekken, zodat voor de culturele sector helder is wat zij 
van de gemeente mag verwachten. 

de benadering van de (meta-)governance voor de culturele sector sluit aan bij het 
programma Herijking governance dat in onze opdracht ambtelijk wordt uitgevoerd. 
Naast de juridische en financiële aspecten van het toezicht worden daarin ook 
voor onderwerpen als invulling van het accountmanagement aan de zijde van de 
gemeente en de relatie tussen ondernemerschap en governance aan de zijde van 
de organisaties waarmee de gemeente een bestuurlijke of financiële relatie heeft, 
aanbevelingen en gedragslijnen ontwikkeld. 

(amsterdam university press, 2015; http://www.wrr.nl/fileadmin/nl/publicaties/pdF-verkenningen/V30_web_Cultuur_herwaarderen.pdf 
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garanties dat we governanceproblemen, zoals recent bij enkele musea, met het 
voorgaande kunnen uitsluiten, kunnen wij niet geven; wel zijn de maatregelen erop 
gericht de transparantie op het gebied van beleid en governance te vergroten en 
dat zou in ieder geval de waarschijnlijkheid dat zij zich zullen voordoen moeten 
minimaliseren. 

Beheermodellen voor het gemeentelijk cultureel vastgoed 
de cultuurportefeuille gemeentelijk vastgoed is niet erg omvangrijk in aantal (19 
panden) maar het gaat over het algemeen om bijzondere, monumentale gebouwen 
met een enorme uitstraling. Niet zelden ook zeer karakteristieke oude gebouwen, die 
beheersmatig bijzonder complex kunnen zijn. 

in 2009 werd het meerjarenperspectief Rotterdams Vastgoed (mpRV) vastgesteld 
en daarmee werd besloten om kostendekkende huren in rekening te brengen. als 
gevolg van dat besluit ontstond een verschil tussen de geldende contracthuur en de 
kostendekkende huur van in totaal € 1,4 miljoen. Het Cultuurplan 2013-2016 werd 
bestempeld als overgangsperiode, waarin instellingen een compensatie kunnen 
krijgen voor het verschil tussen contracthuur en kostendekkende huur. 
Vanaf 2013 zijn gesprekken gevoerd over de kostendekkende huur en over de 
mogelijkheid voor instellingen om meer onderhoud zelf te doen waarbij de gedachte 
is dat dit voor hen financieel en bedrijfsmatig iets oplevert. Er is keuze uit drie 
beheermodellen waarbij de verantwoordelijkheid van het beheer en onderhoud 1) 
bij de eigenaar ligt, 2) bij de huurder ligt of 3) in gezamenlijkheid wordt gedaan. 
enkele instellingen hebben al een bepaald model gekozen, maar met name de kleine 
instellingen geven echter aan zelf geen capaciteit te hebben om een deel van het 
onderhoud in eigen beheer te doen. 

inmiddels is een onderzoek gestart naar de vraag of en in hoeverre het opzetten 
van een overkoepelende beheersstichting voordelen kan opleveren voor de culturele 
huurders van gemeentelijke panden. de uitkomsten van het onderzoek zullen 
meegenomen worden in het beleid met betrekking tot de huisvesting van culturele 
instellingen. op dit moment is er bovendien een verkenning gaande naar een 
verregaande samenwerking tussen Rotterdamse schouwburg en de doelen inzake 
beheer, onderhoud en exploitatie van hun panden. dit alles heeft ertoe geleid dat het 
hiervoor genoemde bedrag van € 1,4 miljoen inmiddels is teruggebracht tot ongeveer 
€ 0,6 miljoen en de komende tijd mogelijk nog verder wordt verlaagd, dit uiteraard 
binnen de uitgangspunten van het mpRV. 

evident is dat er een spanningsveld bestaat tussen de gemeente als subsidiënt 
van de culturele sector en de gemeente als verhuurder van culturele panden. 
waar het uitgangspunt wat ons betreft is dat de overheid als subsidiënt zich 
niet moet bemoeien met privaatrechtelijke verhoudingen tussen de gemeente 
als verhuurder en de culturele instelling als huurder, lopen we continu tegen 
de problematiek aan dat stijgende huurlasten van invloed zijn op de culturele 
activiteiten van de desbetreffende stichting dan wel de druk op de subsidiebudgetten 
en dat subsidiebeëindiging in een aantal gevallen leidt tot leegstandsverlies en 
inkomstenderving bij de gemeente als verhuurder. wij zijn inmiddels met het oog 
op het Cultuurplan 2017-2020 met alle betrokken partijen binnen de gemeente het 
overleg gestart over herijking van de afspraken voor de relatie tussen gemeente en in 
ieder geval die huurders van gemeentelijke panden, die als het ware ‘vast zitten’ aan 
hun locatie. wij zullen u over de resultaten daarvan te gelegener tijd informeren. 

Cultuureducatie 
de in april 2015 door uw gemeenteraad vastgestelde onderwijsnota ‘leren loont!’ is 
voor ons de basis voor de vormgeving van het cultuureducatiebeleid. alle kinderen, 
ongeacht afkomst of achtergrond en ongeacht hun opleidingsniveau, moeten 
verzekerd zijn van kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Cultuureducatie speelt daarin 
een belangrijke rol. 

Cultuur én creativiteit worden steeds belangrijker, met name ook voor de vorming van 
de 21st century skills. om minister Bussemaker te citeren: ‘Het is van groot belang 
voor de persoonlijke ontwikkeling en de economie van de toekomst. 
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de veelgenoemde 21st century skills, zoals creativiteit en kritisch denken, worden bij 
uitstek meegegeven door cultuuronderwijs.’2 

met de ondertekening van het bestuurlijk kader Cultuur en onderwijs met de 
minister en staatssecretaris van oCw heeft Rotterdam zich eind 2013 verplicht met 
schoolbesturen en de culturele sector een convenant te sluiten over tijd, mankracht 
en middelen voor cultuureducatie in het basisonderwijs. doel is de positie en de 
kwaliteit van cultuureducatie in het basisonderwijs te versterken. wat ons betreft zal 
het Rotterdamse convenant echter vooral gaan over de betekenis die cultuureducatie 
kan hebben bij de ontwikkeling van leerlingen (cognitief, sociaal, emotioneel, 
in competenties en natuurlijk cultureel), de manier waarop cultuureducatie het 
curriculum van de school kan verbreden, verdiepen en versterken en wat gemeente, 
onderwijs- en cultuursector samen concreet gaan doen om bij te dragen aan het 
realiseren van het gemeentelijke onderwijsbeleid door middel van cultuureducatie. 
Een convenant dus dat aansluit bij en een specificatie vormt van Leren Loont! en 
als nadere uitwerking daaraan (en aan het Cultuurplan 2017-2020) kan worden 
toegevoegd. dat wij daarbij waar mogelijk zullen aansluiten bij de landelijke 
ontwikkelingen, zoals de recente aankondiging van de minister van oCw een 
referentiekader voor binnen- en buitenschoolse cultuureducatie te zullen opstellen, 
spreekt uiteraard voor zich. 

de culturele instellingen zijn zich in meerderheid sterk bewust van hun betekenis 
voor het onderwijs, maar ook van het feit dat zij niet eenzijdig kunnen bepalen hoe 
dat cultuuronderwijs er dan uitziet. dialooggestuurd en maatwerk zijn inmiddels de 
kernbegrippen voor de totstandkoming van cultuureducatie. de culturele instellingen 
ontwikkelen hun educatieve activiteiten dan ook meer en meer in samenwerking 
met de scholen en doen dat ook steeds meer in de vorm van doorlopende leerlijnen 
met collectief samengesteld aanbod. Cultuurcoaches, ieder kind een instrument, 
Zangexpress, een erfgoedleerlijn, het zijn maar een paar voorbeelden van die 
groeiende samenwerking tussen onderwijs en culturele sector, tussen culturele 
organisaties en van leerlijnen die aansluiten op het curriculum van de school. Het 
kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam vormt daarbij een belangrijke schakel 
voor kennisoverdracht en advies. 

inmiddels heeft een deel van de culturele sector een platform gevormd dat 
zich buigt over de uitwerking van de verschillende ambities op het terrein van 
cultuureducatie, zoals die staan in de uitgangspuntennota. de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor kwalitatief goede cultuureducatie wordt breed gevoeld. 
in de cultuurplanaanvragen zullen de resultaten daarvan een plek moeten krijgen; 
de ambities uit de uitgangspuntennota omarmen wij als targets voor de sector in de 
komende cultuurplanperiode. wij zullen de RRkC verzoeken bij de beoordeling van 
de afzonderlijke Cultuurplanaanvragen aandacht te besteden aan dit aspect en in de 
integrale advisering voor het Cultuurplan 2017-2020 te rapporteren over de vraag of 
de ambities op het terrein van cultuureducatie naar verwachting gerealiseerd zullen 
worden op basis van de ingediende plannen. 

wij constateren overigens dat het bezoek aan een culturele activiteit en het zelf 
beoefenen van een kunstvorm voor een aanzienlijk deel van onze bevolking nog 
steeds niet vanzelfsprekend is. Het onderwijs is voor kinderen en jongeren dan 
dé manier om in contact te komen met kunst en cultuur. Ook om die reden willen 
wij de komende jaren verder voortbouwen aan een geïntegreerde plaats van 

cultuureducatie in het onderwijs.
 

Cultuureducatie moet binnen enkele jaren wat ons betreft dus een integraal deel 

uitmaken van het aanbod van alle scholen, volwaardig en op serieuze tijdstippen.
 
Hoe en in welke vorm komt voort uit een proces van co-creatie tussen culturele 

instellingen en scholen.
 
dat vraagt verdere intensivering van de samenwerking tussen onderwijs en cultuur, 

binnen de culturele sector en om een permanente dialoog om aanbod te ontwikkelen
 

tweede kamer debat 15 januari, bron http://www.lkca.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/cultuurdebat-15-januari-2015?ec_as=d6eB1B8ed2eF43e9a15ee 
21752C5F107 
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dat past bij de individuele school en dat aansluit op de (culturele) belevingswereld 
van de leerlingen. 

Internationale profilering 
in de uitgangspuntennota geeft de culturele sector aan de collectieve 
verantwoordelijkheid te willen nemen voor zijn (inter)nationale profilering. Wij delen 
de opvatting van de sector, dat het voor de Rotterdamse culturele instellingen niet 
alleen noodzakelijk is zich met de eigen stad te verbinden, maar dat het in de meeste 
gevallen ook nuttig en nodig is ver daarbuiten, in de rest van Nederland en elders in 
de wereld, zichtbaar te zijn. ook delen wij de opvatting dat het nuttig en nodig is ‘de 
wereld actief naar Rotterdam’ te halen. ambassadeur- en gastheerschap gaan wat 
ons betreft hand in hand. Het verheugt ons dan ook dat de sector heeft uitgesproken 
zich collectief verantwoordelijk te voelen voor versterking van de (inter)nationale 
profileringWaar mogelijk zullen wij daaraan een bijdrage leveren, bijvoorbeeld door 
in ons gemeentelijke internationale beleid het culturele aspect op te nemen. evenals 
in de nu lopende cultuurplanperiode zullen wij echter geen specifiek cultureel beleid 
op dit terrein ontwikkelen. dat hoeft naar onze mening ook niet, omdat de sector 
zelf heel duidelijk zijn doelstellingen aangeeft en wij ons daar ten volle in kunnen 
vinden. Voor aanvullende financiële ondersteuning van (de ontwikkeling van) 
internationale culturele activiteiten door de sector zouden in de toekomst nieuwe 
financieringsvormen ruimte kunnen bieden. 

Samenwerking 
in het voorgaande is een aantal keren gewezen op het voornemen in de culturele 
sector tot versterking van de samenwerking en het nemen van gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. daarbij gaat het niet alleen om samenwerking tussen 
de culturele instellingen en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor culturele 
vraagstukken, maar ook om samenwerking en andere sectoren zoals onderwijs, zorg, 
welzijn, stedelijke ontwikkeling, economie en toerisme en medeverantwoordelijkheid 
voor de leefbaarheid, aantrekkelijkheid en ontwikkeling van de stad. 
Het is onze stellige overtuiging dat de culturele sector hieraan een belangrijke 
bijdrage kan leveren door de intrinsieke waarde van kunst en cultuur maar ook door 
het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden en het ontwikkelen van nieuw 
aanbod voor nieuwe doelgroepen, op nieuwe plekken en in andere vormen. 
ook samenwerking met commerciële partijen juichen wij overigens toe, maar wij 
merken daarbij op dat de regels voor governance leidend moeten zijn. 

Vanuit de gemeenteraad is in dit kader al enkele malen gerefereerd aan de relatie 
tussen cultuur en (delen van) de sectoren zorg en welzijn. wij delen de mening van 
de gemeenteraad dat zich daar kansen voor nieuwe ontwikkelingen aandienen. 
thema’s als ouderen en cultuur, cultuur en eenzaamheidspreventie/-bestrijding, 
maar ook cultuur en wijkontwikkeling verdienen de komende jaren aandacht. 
wij nodigen de culturele sector dan ook uit de samenwerking en gezamenlijke 
verantwoordelijkheid verder te laten reiken dan de eigen sector en die ook te zoeken 
in samenwerking met de sectoren zorg en welzijn, met de gebieden en andere 
partijen die op dit terrein actief zijn. waar nodig en mogelijk zullen wij de sector 
ondersteunen, aangezien wij het belang van deze vernieuwing voor alle partijen groot 
achten. 

Gebieden 
waar het gaat om de gebieden en de daarin werkzame gebiedscommissies merken 
wij op dat het Cultuurplan in de eerste plaats een stedelijke aangelegenheid is en tot 
doel heeft beleid en meerjarige financiering van de culturele stedelijke infrastructuur 
vast te stellen. Het overgrote deel van de organisaties in het Cultuurplan heeft een 
stedelijke, nationale en in een aantal gevallen internationale functie; waar het gaat 
om organisaties die zich richten op delen van de stad, zoals bijvoorbeeld bij de 
cultuurscouts, zijn wij van mening dat ook deze niet los te zien zijn van de integrale 
culturele infrastructuur en een bijdrage leveren aan het stedelijke culturele klimaat. 
Niettemin zullen wij de RRkC vragen de gebiedscommissies te betrekken bij de 
advisering over het Cultuurplan 2017-2020 door ze te consulteren over de instellingen 
die hun kernactiviteit in een gebied hebben. 
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Het financiële kader 
Conform de afspraken in het coalitieakkoord 2014-2018 ligt het op dit moment niet in 
onze bedoeling op het cultuurplanbudget te bezuinigen. Voor het Cultuurplan 2017
2020 is derhalve jaarlijks een bedrag van € 78,4 miljoen per jaar beschikbaar (het 
bedrag dat in 2013 beschikbaar was, vermeerderd met accres en enkele technische 
aanpassingen). Van dit bedrag is € 2,5 miljoen geoormerkt voor het nieuwe 
Collectiegebouw. Het verdeelbare budget komt daarmee uit op € 75,9 miljoen. 
Naast het cultuurplanbudget zullen bij de besluitvorming over het Cultuurplan 2017
2020 ook de gelden voor Beeldende kunst en Vormgeving (BkV) worden verdeeld. 
de BkV-middelen zijn een doeluitkering binnen het gemeentefonds. Hiervoor is een 
bedrag van € 2,1 miljoen beschikbaar (prijspeil 2015). 

Financieel kader Cultuurplan 2017-2020 

Cultuurplan 2013 73.328 
Collectiegebouw 2.500 
kostprijsdekkende huur 1.400 
moties (gedekt t/m 2016) 400 

77.628 

Bij: accres 2014 574 
Bij: accres 2015 967 
Bij: accres 2016 p.m. 

1.541 
79.169 

af: moties (gedekt t/m 2016) 400 
af: atlas van stolk 500 
af: Rotterdam Festivals publieksontwikkeling 307 
af: Collectiegebouw 2.519 

3.726 
75.443 

Bij: meerjarensubsidies voorm. deelgemeenten 420 

te verdelen budget Cultuurplan 2017-2020 75.863 

Beeldende kunst en Vormgeving 2.142 

Naast de middelen voor Cultuurplan en BkV bevat de cultuurbegroting op dit moment 
een bedrag van € 2,8 miljoen voor incidentele c.q. projectsubsidies op stedelijk 
niveau, een bedrag van € 2,2 miljoen voor kunst en cultuur in de gebieden en een 
bedrag van € 0,4 miljoen in het kader van Citylab010, dat geoormerkt is voor 
innovatieve culturele projecten. een deel van deze middelen zou ingezet kunnen 
worden voor de door de sector gewenste flexibilisering van de financiering van de 
culturele sector. over de omvang van dat bedrag, de herkomst ervan, de vorm waarin 
het ingezet kan worden in de periode 2017-2020 en andere aspecten zullen wij u een 
voorstel doen bij de resultaten van de hiervoor genoemde verkenning van nieuwe 
financieringsvormen. 

Tot slot 
Nu de uitgangspuntennota verschenen is, zijn culturele sector, Rotterdamse Raad 
voor kunst en Cultuur en wij begonnen met de aanvraag- en beoordelingsprocedure 
voor het Cultuurplan 2017-2020. twee belangrijke elementen daarin zijn 
de inrichtingseisen voor het indienen van een cultuurplanaanvraag en de 
adviesaanvraag aan de Rotterdamse Raad voor kunst en Cultuur. Beide documenten 
zullen dit najaar worden afgerond opdat ze als leidraad kunnen dienen voor de 
indieners van cultuurplanaanvragen en de beoordelaars daarvan. 

in de inrichtingseisen voor het Cultuurplan 2017-2020 krijgen de hiervoor beschreven 
onderwerpen een duidelijke plaats. Ze bevatten regels voor de indiening van een 
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aanvraag, zowel over de meerjarenbegroting als over te leveren producten en 
prestaties, in cijfers en tekst. instellingen dienen in ieder geval ook aan te geven 
hoe ze bijdragen aan de speerpunten ‘samenwerking’ en ‘vernieuwing’. daaruit zal 
onder meer moeten blijken hoe de gezamenlijke verantwoordelijkheid op terreinen 
als innovatie (waaronder ook de ondersteuning van kleine, nieuwe initiatieven), 
cultuureducatie, (inter)nationale profilering, publieksbereik en talentontwikkeling 
gestalte krijgt. 

wij zullen de RRkC verzoeken in de beoordeling van de aanvragen in ieder geval 
de volgende onderwerpen mee te laten wegen: artistieke kwaliteit, bedrijfsvoering, 
governance, lokale en (inter)nationale positionering, aantoonbaar publieksbereik, 
cultuureducatie en talentontwikkeling, vernieuwing en samenwerking (binnen en 
buiten de sector). 

Burgemeester en wethouders van Rotterdam, 

de secretaris, de burgemeester, 

a. aboutaleb ph.F.m. Raets 
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Raadsbesluit
 
de Raad van de gemeente Rotterdam, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 september 2015 
(raadsvoorstel nr. 15bb7750); 

overwegende, dat 
- eens in de vier jaar het cultuurplan voor een periode van vier jaar wordt 

vastgesteld en daarvoor een uitgangspuntennota wordt opgesteld; 
- de vast te stellen uitgangspuntennota cultuur 2017-2020 de basis vormt voor de 

nieuwe meerjaren subsidieaanvragen van de Rotterdamse culturele instellingen; 
- de genoemde uitgangspuntennota ook de basis vormt voor de beoordeling van 

deze aanvragen door de Rotterdamse Raad voor kunst en Cultuur (RRkC); 
- deze nota een primeur is, opgesteld in nauwe samenwerking met de RRkC en de 

cultuursector, waarbij alle drie de partijen hebben aangegeven het gezamenlijke 
belang gezamenlijk te willen dragen en waarbij de culturele sector in deze nota 
ook een aantal verplichtingen op zich neemt, maar de nota ook een aantal 
inspanningen voor de gemeente Rotterdam bevat; 

- in de begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018, in het programma Cultuur, 
sport en Recreatie, een paragraaf 4.6.1. Cultuur is opgenomen, met daarin 
meerdere hoofdlijnen voor het toekomstige cultuurbeleid; 

- de bespreking in de commissie Zorg onderwijs Cultuur en sport (ZoCs) op 
2 september 2015 een aantal nieuwe gezichtspunten heeft opgeleverd en dit 
heeft geleid tot uitbreiding van de uitgangspuntennota zoals vastgelegd in de 
bijgevoegde aanvulling met als titel: “aanvullend visiedocument” (15bb7748). 
dit “aanvullend visiedocument” wordt geacht deel uit te maken van de 
uitgangspuntennota 2017-2020 en samen het beleidskader te vormen voor het 
cultuurplan 2017-2020 

gelet op artikel 147 van de gemeentewet, 

besluit: 

i.	 de uitgangspuntennota 2017-2020 ‘Reikwijdte & armslag’ (15bb7749) vast te 
stellen met inbegrip van de bijgevoegde aanvulling met de titel ‘aanvullend 
visiedocument’ van het college van burgemeester en wethouders d.d. 30 
september 2015. Zij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen samen 
het beleidskader voor de Cultuurplan 2017-2020 met daarin de volgende 
hoofdpunten: 

1	 Het college op te dragen de RRkC te verzoeken om in de beoordeling 
van de aanvragen in ieder geval de volgende onderwerpen mee te laten 
wegen: artistieke kwaliteit, bedrijfsvoering, govemance, lokale en (inter) 
nationale positionering, aantoonbaar publieksbereik, cultuureducatie en 
talentontwikkeling, vernieuwing en samenwerking (binnen en buiten de sector) 

2	 het college op te dragen om met betrekking tot het onderdeel cultuureducatie in 
de adviesaanvraag de RRkC te verzoeken te rapporteren over de vraag of de 
ambities op het terrein van cultuureducatie naar verwachting gerealiseerd zullen 
worden op basis van de ingediende plannen; 

3	 Het college op te dragen in de opdracht aan de RRkC op te nemen dat de 
gebiedscommissies bij de advisering van het Cultuurplan betrokken worden. 

4	 Het college op te dragen samenwerking binnen en buiten de sector aan te 
moedigen en daarbij ook samenwerking met commerciële partijen mogelijk te 
maken, waarbij de regels voor governance leidend moeten zijn. 

5	 Het college op te dragen te bevorderen dat het cultuuronderwijs een vaste plek 
krijgt in het curriculum van het onderwijs; 

6	 Het college op te dragen een inhoudelijke verantwoordingsdialoog tussen 

subsidiegever (gemeente) en subsidient (instelling) in te richten naast de 

verplichte cijfermatige verantwoording in het kader van de p&C-cyclus; 


Reikwijdte & aRmslag 
RotteRdamse CultuuRplaN 2017-2020 34 



              
        

     
            

        

              
          

    

              
        

          
      

        

 

      

7 Het college op te dragen in het vierde kwartaal van 2015 te rapporteren over 
de bevindingen met betrekking tot nieuwe financieringsmogelijkheden voor de 
culturele sector naast de bestaande subsidieregelingen; 

8	 Het college op te dragen de mogelijkheden voor het gebruik van leegstaande 
gemeentelijke panden te verruimen, zodat meer ruimtewensen kunnen worden 
gehonoreerd; 

9	 Het college op te dragen samen met de instellingen op zoek te gaan naar 
oplossingen voor de gevolgen van het stelsel van kostprijsdekkende huren bij 
culturele huurders van gemeentelijk vastgoed; 

i.	 uit te spreken dat het college waar mogelijk een bijdrage levert aan de 
versterking van de (inter)nationale profilering van de cultuursector, bijvoorbeeld 
door het culturele aspect in het gemeentelijke intemationale beleid op te nemen; 

iii.	 de werkwijze te onderschrijven zoals beschreven in de uitgangspuntennota 
Cultuur 2017-2020, waarbij de cultuursector collectieve verantwoordelijkheid 
neemt voor taken met betrekking tot publieksbereik, cultuureducatie en 
talentontwikkeling, innovatie en (inter)nationale profilering. 

aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 november 2015. 

De Griffier		 De voorzitter 
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	1. Reikwijdte & armslag .Uitgangspuntennota voor het Rotterdamse Cultuurplan .2017-2020 .
	Inleiding. 
	deze uitgangspuntennota is een primeur. een toekomstvisie die niet alleen geschreven is vanuit de Rotterdamse politiek maar die tot stand kwam door de samenwerking van drie partijen: de gemeente, de Rotterdamse Raad voor kunst en Cultuur (RRkC) en de culturele sector. in vier uitgebreide werksessies, waaraan tientallen betrokkenen meededen, werd samen gepraat en gediscussieerd om tot concrete voorstellen voor het cultuurbeleid te komen. daarbij stond allereerst de 
	toekomst van de stad in brede zin centraal. Daarna kwamen de meer specifieke 
	thema’s voor de kunst en cultuursector aan de orde. en ten slotte werd ingezoomd op de gevolgen voor het beleid. waar zien we in de huidige situatie knelpunten ontstaan? welke kansen moeten we benutten? Hoe kunnen we samen zorgen voor verbeteringen? 
	Bij deze werksessies waren niet alleen directeuren van de Rotterdamse cultuurinstellingen, RRkC medewerkers en vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig, maar ook mensen uit het brede culturele veld en uit andere sectoren. dat zorgde voor een levendig gesprek, met oog voor de stad waarin we leven en de wereld waartoe we ons verhouden. tijdens deze bijeenkomsten zijn notulen gemaakt, die de basis hebben gevormd voor deze uitgangspuntennota. daarnaast is gebruik gemaakt van verschillende belangrijke bronnen
	waarom zijn we dit experiment aangegaan? omdat de Rotterdamse culturele instellingen, als vertegenwoordigers van de sector, verantwoordelijkheid willen dragen voor de toekomst van de stad. omdat gesprekken met jongeren, makers, kijkers, denkers en doeners aantonen dat de sector over enorm veel kennis beschikt. kennis die bij een andere manier van werken niet altijd op tafel komt. we willen laten zien dat het heel goed mogelijk is om struikelblokken, kansen en prestaties te benoemen. om samen naar de toekoms
	in Rotterdam bestaat bovendien de wens te komen tot een meer eigentijdse manier van schrijven en denken over het cultuurbeleid in deze stad. een manier die past bij de sector: creatief, gedreven en onconventioneel. deze nota wil daar een bijdrage aan leveren. door leesbaar en concreet te zijn, getuigend van een realistische blik op de stad. aan wie hier wonen en komen willen we laten zien wat we te bieden hebben, wat er de komende jaren moet gebeuren en hoe we dat willen bereiken. dat doen we dan ook als co
	Net als de stad zelf is de kunst-en cultuursector in Rotterdam volop in beweging. daarbij is er een groeiende behoefte aan ruimte voor verbeelding, innovatie en experiment. Ruimte voor een beleid dat niet alleen regelt en afbakent – hoewel ook dat nodig is -maar dat vooral verbindt en prikkelt. alle Rotterdammers moeten beter kunnen worden van wat er op kunst-en cultuurgebied te beleven valt. op welke manier dan ook. op school en op straat. in grote zalen, in kleine wijkgebouwen of bij ondergrondse initiati
	Rotterdam is een stad die zich zowel regionaal, landelijk als internationaal, mag laten zien en horen. we tonen dus graag wat we allemaal te bieden hebben. instellingen die staan als een huis. klinkende namen. topdansers, schitterende exposities, getalenteerde musici, architectonische hoogstandjes en opmerkelijk erfgoed. kortom: Rotterdam weet steeds meer gewicht in de schaal te leggen. Binnen Nederland en ver daarbuiten. 
	om een rijk cultureel klimaat te ontwikkelen blijven zichtbaarheid, samenwerking, ondernemerschap en inhoudelijke kwaliteit van het grootste belang. maar ook: 
	flexibiliteit, verbeeldingskracht en eigenzinnigheid. Dat wil zeggen: de regels durven 
	veranderen omdat de wereld verandert. de gebaande paden verlaten en eens rondkijken met een frisse blik. Nieuwe vormen van samenwerking tot stand brengen. als we willen reageren op wat deze stad nodig heeft moeten we niet alleen kijken naar statistieken en scorelijstjes. 
	dan moeten we contact maken met de mensen om wie het gaat: de bewoners en de bezoekers van de stad. dan moeten we durven dwalen, ons verdiepen en laten verrassen. deze uitgangspuntennota is bedoeld om duidelijk te laten we zien waar we de komende jaren heen willen en hoe we daar collectief de verantwoordelijkheid voor nemen: een kunst-en cultuurklimaat met reikwijdte en armslag. 
	Gedeelde grond .
	1.1. Stad, land, wereld 
	wat goed is, mag gezien worden. Rotterdam is in alle opzichten een internationale stad. wie lijntjes trekt tussen Rotterdam en alle landen die hier vertegenwoordigd zijn, ziet een indrukwekkende kluwen ontstaan. de hele wereld is hier kind aan huis. kunst en cultuur moeten een afspiegeling zijn van die kosmopolitische sfeer en er op in spelen. landelijk en internationaal beschouwd is deze stad de afgelopen jaren merkbaar in achting gestegen. Voor de kunst-en cultuursector is het daarom niet alleen belangrij
	waar steden in de wereld steeds meer op elkaar gaan lijken wat winkels en entertainment betreft, kan Rotterdam in toenemende mate onderscheidend zijn. een opmerkelijke mix tussen specialiteiten, Rotterdamse culturele iconen en de nodige weerbarstigheid maken de stad de moeite waard voor bezoekers en bewoners. waarin is de stad uniek, wat maakt een bezoek onvergetelijk en - heel belangrijk 
	– hoe kunnen wij de stad aantrekkelijker maken voor een bredere variëteit van bezoekers en bewoners? 
	Veel Rotterdamse kunstenaars, culturele ondernemers en culturele instellingen zijn zowel in (de regio) Rotterdam als landelijk en internationaal actief. daarmee 
	vergroten zij hun afzetmarkt en profiel, én houden zich artistiek scherp. Bovendien 
	halen kunstenaars en culturele organisaties, zowel groot als klein, de wereld actief naar Rotterdam dankzij uiteenlopende internationale evenementen. Van die positie als gastheer zullen we beter gebruik gaan maken. door als gemeente en sector vaker samen te werken bij de voorbereiding van internationale ontvangsten en handelsdelegaties bijvoorbeeld. 
	maar zulk gastheerschap staat niet op zichzelf; we hebben ook de functie van ambassadeur. Rotterdamse bestuurders zijn trots op culturele instellingen en kunstenaars. die waardering willen we ook uitdragen naar het bedrijfsleven, investeerders en bezoekers. de cultuursector zal zich inspannen om de internationale activiteiten voor het voetlicht te brengen. ook buiten de kring van professionals en bezoekers. een gezamenlijke aanpak (op het gebied van marketing en internationale presentaties bijvoorbeeld) is 
	1.2. Een stad van uitersten 
	Rotterdam is een stad van hoge pieken en diepe dalen. Van wachtlijsten voor de Voedselbank, grootstedelijke experimenten en de wow-factor van de markthal. een stad van architectuur en van analfabetisme. we kennen Rotterdam kortom als een stad van kloven tussen culturen, kansen en groepen. kloven in inkomens-en opleidingsniveau. kloven tussen ouderen en jongeren. maar ook tussen mensen die in het centrum wonen en bewoners van de buitenwijken. of tussen mensen die prima de weg weten in de digitale wereld en m
	omdat zoveel verschillende factoren samen bepalen waar je in Rotterdam naar op zoek gaat (en waar je terecht komt), zal de kunst-en cultuursector collectief zorg dragen voor een aanbod dat is afgestemd op die grote verscheidenheid. geen eenheidsworst, maar een aanbod dat aan alle doelgroepen recht doet. op dit moment worden nog te veel mensen niet bereikt door de gevestigde cultuursector. 
	dat moet anders. want kunst en cultuur zijn van levensbelang voor een groeiende en lerende stad. Haal je ze weg dan blijft er een stad over waarin geen ruimte is voor verrassingen, expressie en verwondering. waar niemand zich kan uiten. een stad 
	waar graffiti nooit meer wordt dan vandalisme. Waar lopen nooit tot dansen leidt. 
	waar geen dichtregels op muren hangen, maar hamburgerreclames. een stad zonder verrassingen is een stad waar niemand wil wonen en waar niemand op bezoek komt. een stad zonder verrassingen is niet langer Rotterdam. 
	we kunnen de onderlinge verschillen die we in deze stad zien als een voordeel beschouwen – en daar zijn natuurlijk redenen toe - maar we moeten wel oog houden voor wat er nodig is. luisteren naar de behoeften die bestaan om te kunnen zorgen dat mensen hier graag willen (blijven) wonen. kijken naar alle big minorities, alle grote minderheden die de stad rijk is. dat kan alleen door met elkaar in contact te blijven. elkaar te ontmoeten. Voor kunst en cultuur is daar een belangrijke rol weggelegd. om een aanbo
	Wie zijn doelgroep kent is beter in staat hen te bereiken, over de drempel te halen én 
	van hen te leren. 
	schieten met hagel levert echter zelden iets op: als alle instellingen tegelijk proberen alle Rotterdammers te bedienen, wordt niemand daar beter van. kunstprojecten met jongeren op Rotterdam Zuid vragen nu eenmaal om hele andere vaardigheden dan een debatavond voor architecten. wie bedient welke doelgroep? wie heeft de nodige kennis en vaardigheden? daar komen we pas achter als we met elkaar in gesprek gaan en blijven. door middel van afstemming gaan we, als sector, keuzes maken en taken verdelen. Zo kunne
	1.3. Lopend buffet 
	om een gunstig kunst-en cultuurklimaat in de stad te blijven creëren moeten we rekening houden met veranderingen in de manier waarop mensen kunst en cultuur beleven. want het gedrag en de houding van het publiek verandert. dat is geen Rotterdams verschijnsel, maar een landelijke tendens die ook in deze stad goed zichtbaar wordt. we bemerken minder vastigheid dan vroeger. ‘Footloose’ noemen we dat: men voelt zich niet langer direct betrokken bij een locatie of naam, maar meer bij een genre of activiteit. men
	één aanbieder, kiezen minder vaak voor een abonnement en zijn in die zin weinig 
	honkvast. steeds vaker draait het dus om inhoud: wat heb je te vertellen, wat wil je laten zien of horen? Het ‘waar’ en ‘hoe’ moeten daarop zijn afgestemd. Het publiek wil weten wat je te bieden hebt. 
	daarbij komt dat de grenzen binnen het aanbod langzaam vervagen. waren mensen voorheen nog relatief gemakkelijk in te delen aan de hand van hun voorkeuren (trouwe operabezoekers, hardcore hiphopfans, echte cabaretliefhebbers), tegenwoordig kan alles door elkaar bestaan. de ene week Vrienden van amstel live, de andere moderne poëzie. Nu eens kijken naar een collectie schilderijen uit de Renaissance, dan weer naar het wijktheater of naar een musical. de zogenoemde ‘cultuuromnivoor’ trekt dan ook zich weinig a
	deze veranderingen geven een beeld van een beweeglijk publiek dat open staat voor nieuwe ervaringen. een factor die we als positief mogen bestempelen. de veranderingen bieden volop mogelijkheden om ook andere en nieuwe bezoekers te bereiken en over de drempel te halen. inspelen op de manier waarop het publiek 
	deze veranderingen geven een beeld van een beweeglijk publiek dat open staat voor nieuwe ervaringen. een factor die we als positief mogen bestempelen. de veranderingen bieden volop mogelijkheden om ook andere en nieuwe bezoekers te bereiken en over de drempel te halen. inspelen op de manier waarop het publiek 
	van nu zoekt en kiest vraagt daarom een energieke, wakkere houding van alle betrokkenen en zal veel op kunnen leveren. we gaan ons beleid onder de loep nemen om de veranderingen in de publieksstroom in ons voordeel te laten werken. 

	We gaan ruimte maken voor een meer flexibele manier van werken. 
	1.4. Conclusies: 
	-de cultuursector is gezamenlijk verantwoordelijk voor het zo goed mogelijk bedienen van een zo breed mogelijk cultureel publiek. daarom gaat de sector in kaart brengen wie wat doet en waar nog gaten vallen. Rotterdam Festivals kan daarbij een faciliterende rol spelen. de sector trekt gezamenlijk conclusies uit dit onderzoek en besluit hoe ze ontbrekende groepen wil opzoeken en wie welke taak op zich neemt. 
	-.de instellingen sluiten allianties om het eigen – en elkaars – publiek beter te leren kennen, volgen en bereiken. Ze maken daarvoor gebruik van de publieksgegevens waarover de sector beschikt, inclusief bestaande onderzoeken door anderen, en vullen de gegevens waar nodig aan. 
	-instellingen maken in hun beleidsplannen duidelijk wat hun positie is, in de stad en in (inter)nationale context. Ze laten weten welke publieksgroep ze willen bereiken en welke niet. de instellingen laten in de optelsom van ingediende plannen zien hoe het collectief van cultuurinstellingen het Rotterdamse publiek bedient. 
	Vruchtbaar gebied .
	2.1. Onderlinge samenwerking 
	pop-up-programmering, creaties die inspelen op de actualiteit, een aanbod dat ontstaat vanuit speelsheid en onverwachte, verrassende wendingen: het zijn kenmerken van een levendige en kunstzinnige stad. er is dan ook veel behoefte aan zulke innovatieve, eigengereide spelers in de kunst-en cultuursector. aan makers en organisaties die, al dan niet met hulp van de grote instellingen, een eigen koers 
	varen. Deze vaak jonge en flexibele initiatieven bepalen in toenemende mate de 
	zichtbaarheid van het aanbod. Ze vervullen een rol als aanjager waar we allemaal 
	van profiteren. Ze weten, ook binnen de sector zelf, vragen te stellen en te prikkelen. 
	kleine, nieuwe of risicovolle initiatieven moeten daarom voldoende ruimte krijgen 
	en worden gefaciliteerd. Dat kan financieel, maar ook op andere manieren: in 
	samenwerking met gevestigde partijen bijvoorbeeld. kleinschalige initiatieven, en de makers die zich daaraan verbinden, kennen bij uitstek hun publiek. Ze zijn wendbaar en het contact met de doelgroep is doorgaans zeer direct: daarmee zijn ze in het voordeel. Hun rol en voorbeeldfunctie is cruciaal in een tijd van beweeglijkheid en innovatie. omgekeerd kunnen zij zich verder ontplooien en ontwikkelen door actief samenwerking met en aansluiting bij gevestigde instellingen te zoeken. Vaste spelers die al jare
	2.2. Cultuur en onderwijs 
	we zoeken doorlopend naar binding in een tijd van beweging: naar een manier om relaties aan te gaan met publiek, partners en met elkaar. er moet contact 
	worden gelegd én onderhouden. We beginnen daarom bij het begin. Samen met 
	het onderwijs zorgen we ervoor dat alle Rotterdamse kinderen in contact komen met kunst en cultuur. dat nieuwsgierigheid en creativiteit van jong af aan de ruimte krijgen. dat klein èn groot talent kan blijven groeien. 
	in het primair onderwijs maakt op dit moment ruim de helft van de scholen gebruik van het Cultuurtraject Rotterdam, in het voorgezet onderwijs ongeveer een kwart van de scholen. dat wil zeggen dat op deze scholen de leerlingen twee maal per jaar in aanraking komen met kunst en cultuur. daarnaast wordt op een aantal basisscholen cultuuronderwijs geboden via programma’s als kunst-id of ‘ieder kind een instrument’. wat betreft tijd, kwaliteit van het aanbod en verdieping worden er echter 
	nog slagen gemist. We willen de deelnamecijfers daarom fiks omhoog bijstellen. 
	daarnaast willen we het vak Culturele en kunstzinnige Vorming (CkV) binnen het voortgezet onderwijs versterken. met een Rotterdamse variant van CkV kunnen we beter aansluiten bij de behoeften die er bestaan: meer kunst en cultuur voor meer scholieren. docenten moeten daarom beter worden ondersteund, met expertise op het gebied van cultuureducatie en met meer tijd voor cultuurlessen. Zo kunnen we het kunst-en cultuuronderwijs stevig neerzetten, als een volwaardig onderdeel van het pakket dat we onze kinderen
	groeien en leren draait immers óók om kijken, luisteren, beleven. om nadenken, uittesten en opnieuw proberen. Creativiteit, nieuwsgierigheid, kritisch denken en het vermogen nieuwe oplossingen te ontdekken zijn daarom belangrijke talenten. Ze maken deel uit van de zogeheten ‘21st century skills’: vaardigheden die jongeren nu moeten leren om optimaal voorbereid te zijn op de samenleving van de toekomst. om bij te dragen aan de innovatiekracht van de stad. juist hier kan de cultuursector een onmisbare bijdrag
	groeien en leren draait immers óók om kijken, luisteren, beleven. om nadenken, uittesten en opnieuw proberen. Creativiteit, nieuwsgierigheid, kritisch denken en het vermogen nieuwe oplossingen te ontdekken zijn daarom belangrijke talenten. Ze maken deel uit van de zogeheten ‘21st century skills’: vaardigheden die jongeren nu moeten leren om optimaal voorbereid te zijn op de samenleving van de toekomst. om bij te dragen aan de innovatiekracht van de stad. juist hier kan de cultuursector een onmisbare bijdrag
	of door lesprogramma’s te ontwikkelen waarin maak-en ontwerptalent zich kan ontplooien. 

	daarbij is het belangrijk dat we ook zelf keuzes maken, juist om een wirwar aan goedbedoelde initiatieven te voorkomen. Het gericht aanbieden van kwalitatief sterke cultuureducatie, in afstemming met elkaar en met het onderwijs, vinden we essentieel. Voor dit alles is het bovendien noodzakelijk dat de cultuureducatie niet alleen in het cultuurbeleid maar ook in het gemeentelijk onderwijsbeleid zijn ankers vindt. Voor een goede aansluiting bij het onderwijs is het nodig dat de cultuureducatie door de onderwi
	2.3. Talentontwikkeling 
	welk creatief talent je ook hebt, in Rotterdam moet je de mogelijkheid krijgen je optimaal te ontplooien. Van de eerste stappen op de dansvloer tot een staande ovatie in een volle zaal: verschillende organisaties in de stad helpen mensen hun artistieke en professionele ambities te verwezenlijken. de route die mensen volgen om hun talenten te ontwikkelen moet daarom bestaan uit wegen die goed op elkaar aansluiten en toegankelijk zijn. dat vraagt om een klimaat met waardering voor creatief talent en 
	met zowel financiële als fysieke ruimte om te experimenteren en te presenteren. Het 
	leidt tot vernieuwing in de kunst. 
	de cultuursector vormt samen met kunstvakopleidingen een netwerk dat in kaart brengt welke wegen er zijn. door onze activiteiten samen af te stemmen kunnen we fungeren als een navigatiesysteem. een gids die mensen door het netwerk van mogelijkheden leidt. instellingen zullen daarom in hun plannen duidelijk aangeven welk deel van dit talentontwikkelingstraject ze gaan uitvoeren. op deze wijze willen we ervoor zorgen dat wie zich artistiek wil ontwikkelen zijn of haar bestemming bereikt. 
	2.4. Overlap 
	de kunst- en cultuursector wil de komende jaren vaker buiten haar oevers treden. want waar dat gebeurt ontstaat vaak vruchtbaar gebied: de overlap tussen twee verschillende werelden. Zo’n gebied, waar nieuwe producten en projecten wortel kunnen schieten, vraagt om ruimte en de bereidheid de eigen grenzen te verleggen. Van de cultuursector en de gemeente. maar ook van bijvoorbeeld het bedrijfsleven, de zorg of de industrie. gemeenschappelijke belangen vragen tenslotte om gemeenschappelijke inzet. organisatie
	er zijn in Rotterdam prachtige voorbeelden te vinden van geslaagde verbindingen met andere sectoren. Zo zijn er de onderzoeken naar stedelijke ontwikkeling van de internationale architectuur Biënnale Rotterdam. Het met kunst doordrenkte taal-en rekenprogramma van museum Boijmans van Beuningen. de prijswinnende voorstelling wie is er nou gek, een coproductie van rotterdamscentrumvoortheater en zorginstellingen Bavo europoort en pameijer. de vuilniswagens die wereldpoëzie vervoeren door de straten van de stad
	we zien dat de belangstelling voor dit soort sectoroverstijgende samenwerking toeneemt, bij culturele organisaties zowel als bij de overheid. dit blijkt bijvoorbeeld uit het collegeprogramma, uit landelijke stimuleringsmaatregelen als het programma “the art of impact”, en uit de publicatie “Het Belang” waar de gezamenlijke Rotterdamse cultuursector zich uitsprak voor steviger verbindingen met andere sectoren in de stad. 
	we zien veel mogelijkheden in deze kruisbestuiving met andere maatschappelijke gebieden: om ideeën uit te wisselen, nieuwe mensen te ontmoeten en vleugels uit te slaan. in de toekomst zullen we dan ook extra nadruk leggen op dit soort verbindingen. de stad wordt op die manier aantrekkelijker voor bewoners en interessanter voor bezoekers. Het is een uitwisseling waar iedereen baat bij heeft. want projecten waarin verschillende spelers samenwerken, versterken de stad in sociaal en economisch opzicht. Ze vergr
	2.5.  Conclusies: 
	-om innovatie in de sector te bevorderen zoeken organisaties die elkaar kunnen versterken naar praktische methoden om elkaars (artistieke) capaciteiten te benutten. instellingen laten in hun beleidsplannen zien hoe zij deze rol gaan invullen en op welke manier zij innoveren. 
	-.organisaties die actief zijn op het gebied van cultuureducatie verenigen zich tot een platform. Zij stemmen hun activiteiten hier onderling af en zorgen voor meer samenhang in het aanbod van cultuureducatie. samen met het voortgezet onderwijs werkt dit platform aan een Rotterdams CkV-model. de gemeente zet zich in om het cultuuronderwijs te versterken door het een vaste plek te geven in het lesprogramma. op deze manier streeft de sector er naar dat het Cultuurtraject Rotterdam 90% van het primair onderwij
	-organisaties die actief zijn op het gebied van talentontwikkeling zorgen voor een samenhangend en transparant netwerk om talenten optimaal te begeleiden. instellingen laten in hun beleidsplannen zien welk onderdeel van dit netwerk zij willen uitvoeren en hoe dit aansluit op de activiteiten van andere talentontwikkelaars. 
	-instellingen zoeken actief naar verbindingen met andere partijen, binnen of buiten de cultuursector. Zij zijn zich bewust van hun betekenis voor een aantrekkelijke stad en gebruiken waar mogelijk hun invloed, expertise en activiteiten om hier een bijdrage aan te leveren. 
	Grenzen verleggen .
	3.1. Stand van zaken 
	de afgelopen jaren heeft de kunst-en cultuursector, op landelijk en op gemeentelijk 
	niveau, flinke klappen moeten incasseren. De economische crisis en de 
	bezuinigingen richtten soms schade aan en brachten onzekerheid. op bepaalde plekken is dan ook een sfeer van verdediging en ‘houden wat je hebt’ ontstaan. een sfeer die eigenlijk haaks staat op ‘een stad met lef’, zoals Rotterdam zich graag presenteert. wanneer we bedenken dat stilstand leidt tot achteruitgang, zeker in een tijd waarin beweging noodzakelijk is, kan die houding de kunst-en cultuursector verzwakken. dat willen we natuurlijk niet. want de bezuinigingen vormden óók een aanzet tot veranderingen 
	3.2. Beweging 
	de oude reputatie van opbouwstad, stad van doeners en arbeiders, is vermengd geraakt met iets nieuws: Rotterdam is in toenemende mate aan het rondzoemen op een positieve manier. Bewoners, maar ook de bezoekers en toeristen merken dat Rotterdam verandert. dat nieuwe elan zorgt voor levendigheid in een stad waar de belangstelling voor kunst en cultuur niet altijd aan de oppervlakte ligt. een onderstroom van creativiteit is volop te vinden bij de cultuurinstellingen, maar ook (steeds meer) daarbuiten. 
	initiatieven in het overgangsgebied tussen horeca, uitgaan en cultuur. plekken in de stad waar een sfeer van creativiteit de aantrekkingskracht bepaalt. een populaire uitgaansplek als de witte de withstraat bijvoorbeeld is sterk verbonden met de culturele instellingen die er gevestigd zijn. ook de gebieden rond deliplein of Hofbogen vallen op door een combinatie van gastronomie en kunst. Rond straten als de Zwaanshals en Nieuwe Binnenweg verzamelen zich winkels van kleinschalige creatieve ondernemers. daar 
	de hoeveelheid initiatieven en projecten van vindingrijke makers toont kortom aan dat er, soms vanuit onverwachte hoek, veel innovatie te vinden is in Rotterdam. die ruimte daarvoor mag de komende jaren groter worden: we zullen dan ook niet teveel sturen en vormen, maar laten ontstaan. dat kan voor een deel door de leegstand slim te benutten. de gemeente speelt op dat vlak een belangrijke rol. door middel van Het loket pop-up 010, waar organisatoren van publieksevenementen gekoppeld worden aan leegstaande p
	we noemden bovendien al eerder de mogelijkheid dat culturele instellingen binnen hun eigen organisatie ruimte maken voor initiatiefnemers: ook samen kunnen we 
	veel oplossen. Als we echter kijken naar de financiële instrumenten waarmee cultuur 
	wordt ondersteund in de stad, blijkt dat die nog onvoldoende aansluiten bij wat er 
	gaande is in Rotterdam. Er is dus een flexibeler systeem nodig. Juist in een sector 
	waar creativiteit een gegeven is mag verwacht worden dat nieuwe ideeën en een pragmatische insteek tot mooie dingen leiden. kendoe in de kunst. 
	3.3. Filevorming 
	Het vierjaarlijkse Cultuurplan is bedoeld om instellingen een langetermijnperspectief te verschaffen en tegelijkertijd ruimte te bieden aan vernieuwing. Ze zijn allebei van groot belang: stabiliteit en beweging. met die stabiliteit gaat het uitstekend: diverse instellingen hebben een haast vanzelfsprekende rol in het Rotterdamse culturele palet ingenomen en zijn vaste waarden van het cultuurplan geworden. de gewenste ruimte voor vernieuwing blijkt echter lastiger te realiseren: er is maar weinig ruimte voor
	daarnaast is niet voor iedereen duidelijk welke ondersteuningsmogelijkheden er waar bestaan, en hoe zij ten opzichte van elkaar functioneren. op dit moment ziet het er in Rotterdam als volgt uit: 
	-structurele subsidies: eens per vier jaar in het kader van het Cultuurplan; 
	aanvragen bij de afdeling Cultuur, de RRkC adviseert het college van B&w over 
	de toekenning. 
	-incidentele subsidies in vier categorieën bij de afdeling Cultuur: projectsubsidies, 
	periodesubsidies (maximaal twee jaar), jaarsubsidies voor amateurvereniging en 
	subsidies voor kleinschalige activiteiten via het snelloket. er zijn meerdere rondes 
	per jaar; onafhankelijke commissies adviseren het college van B&w over de 
	toekenning. 
	-Financiële ondersteuning voor evenementen en festivals bij Rotterdam Festivals. 
	Eén keer per jaar kan er een aanvraag worden ingediend. Rotterdam Festivals 
	beoordeelt, eventueel aangevuld door externe experts. 
	-Regelingen voor beeldende kunstenaars bij het Centrum Beeldende kunst. aanvragen kan meerdere keren per jaar en onafhankelijke deskundigen adviseren. 
	elk van deze trajecten functioneert correct en zorgvuldig, maar de verbindingen en informatiestromen onderling kunnen beter. meer samenhang tussen de verschillende subsidiemogelijkheden en beoordelingskaders zou de onderlinge relaties versterken, de transparantie vergroten en het cultuurbeleid krachtiger maken. 
	3.4. Verantwoording en verhaal 
	in de relatie tussen subsidieverlener en subsidieontvanger zit vaak onbedoeld ruis. daarvan zijn we ons bewust. de overheid streeft bepaalde doelen na met haar cultuursubsidies en heeft daartoe allerlei wensen en eisen geformuleerd. deze richtlijnen worden door de cultuursector soms echter als knellend ervaren. de criteria worden nog wel eens als algemeen geldend opgevat, terwijl daar lang niet altijd reden toe bestaat. 
	we willen binnen de bestaande beleidsgesprekken tussen gemeente en instellingen een meer inhoudelijke wijze van verantwoording. daarbij worden de instellingen medeverantwoordelijk voor de criteria. daarmee bedoelen we niet dat er minder rekenschap wordt afgelegd: we zetten juist in op een betere verantwoording, die duidelijker laat zien wat er geboden en bereikt werd. de huidige kwantitatieve verantwoording, die voor alle partijen goed bevalt, zal blijven bestaan. 
	daarnaast is er echter behoefte aan meer inhoud: met de juiste context krijgen getallen immers de juiste betekenis. er komt daarom meer ruimte om het met elkaar te hebben over bijvoorbeeld de maatschappelijke impact van een bepaald project, over de kwaliteit of de mate waarin iets onderscheidend is. over stedelijk, landelijk en internationaal bereik. door op die manier met elkaar in dialoog te gaan ontstaat een rijker beeld van wat we elkaar en het publiek nu eigenlijk te bieden hebben. 
	3.5. Een nieuw systeem 
	we ambiëren een kunst-en cultuursector met zowel sterke iconen als nieuwe 
	spelers. We willen kansen voor nieuwe financieringsvormen, in samenwerking met 
	private partijen, beter benutten. om te komen tot co-creatorschap gaan we op alle niveaus samenwerken. we willen meer maatwerk kunnen bieden: voor nieuwe, tijdelijke initiatieven en voor structurele taken zoals de zorg voor de gemeentelijke 
	collectie. Daarom moet er een nieuw stelsel komen. Dat is een flinke klus, die lef 
	en zorgvuldigheid vereist. Bovendien is afstemming met partijen als het Rijk en 
	andere financiers (die een vergelijkbare omslag voor ogen hebben) noodzakelijk. We 
	verwachten in 2020 te kunnen starten met een nieuwe werkwijze, maar dat betekent niet dat we daarvoor niets moeten veranderen. Vanaf 2017 willen we daarom alvast twee wijzigingen invoeren: we zorgen voor een nieuwe verstandhouding tussen subsidiegever en subsidieontvanger en we starten een stadsfonds voor kunst en Cultuur. 
	die nieuwe verstandhouding is gebaseerd op weten wat je van elkaar kunt verwachten. Voor het komende cultuurplan is een aantal criteria voor elke aanvrager belangrijk: bij iedereen wordt beoordeeld hoe de (artistieke) kwaliteit is, hoe men zich onderscheidt, en of de bedrijfsvoering op orde is. daarbij wordt ook gekeken naar de prestaties in het verleden. daarnaast zijn er enkele beleidswensen die de cultuursector als collectieve verantwoordelijkheid op zich neemt, zodat iedereen doet waar hij goed in is en
	met betrekking tot (inter)nationale profilering, educatie, innovatie en publiek(sbereik) 
	optimaal vervuld. in de inrichtingseisen die de gemeente opstelt wordt verder uitgewerkt hoe en in hoeverre instellingen in hun aanvragen concreet invulling kunnen geven aan deze criteria en beleidswensen. 
	daarnaast is het ook belangrijk om goede afspraken maken over de besteding van het geld. Naast de verplichte cijfermatige verantwoording gaan we, als instellingen en gemeente, gesprekken voeren waarin ook andere gegevens een rol spelen: honderd blije schoolkinderen of een buslading geïnspireerde bezoekers uit Frankrijk kunnen net zo belangrijk zijn. de gemeente geeft de instellingen meer ruimte om hun rol in het culturele veld zelf in te vullen. de instellingen beschrijven in hun beleidsplannen nadrukkelijk
	ook andere aspecten van onze relatie nemen we onder de loep, zoals huisvesting. Veel culturele instellingen hebben naast een subsidierelatie ook een huurrelatie met de gemeente. gemeente en instellingen gaan samen op zoek naar een manier om deze twee relaties beter met elkaar in evenwicht te brengen en om te voorkomen dat huisvestingskosten onevenredig veel van het budget beslaan. 
	3.6. Conclusies: 
	-.De cultuursector neemt taken met betrekking tot (inter)nationale profilering, 
	educatie, innovatie en publiek(sbereik) als collectieve verantwoordelijkheid op 
	zich. de instellingen geven, na onderlinge afstemming, in hun beleidsplannen aan 
	wie op welke manier invulling geeft aan deze beleidswensen. 
	-gemeente en instellingen gaan vanaf 2017 de cijfermatige verantwoording aanvullen met een inhoudelijke verantwoordingsdialoog. 
	-.we starten per 2017 met een stadsfonds voor kunst en Cultuur dat ruimte biedt aan zowel experiment en innovatie als aan grootschalige manifestaties. dit fonds wordt gebaseerd op publiek-private samenwerking, hanteert een variatie aan ondersteuningsvormen, en wordt geleidelijk uitgebouwd. 
	-de gemeente gaat de mogelijkheden voor het gebruik van leegstaande panden verruimen, zodat meer ruimtewensen kunnen worden gehonoreerd. 
	-gemeente en instellingen gaan samen op zoek naar oplossingen om subsidie- en huurrelatie beter op elkaar te laten aansluiten en om te voorkomen dat huisvestingskosten een steeds grotere hap uit de subsidie nemen. 
	Nawoord .
	deze uitgangspuntennota kan gezien worden als het resultaat van een nieuwe manier van denken, praten en werken. er is afgeweken van de gebruikelijke route, met alle hindernissen en risico’s van dien, om te komen tot een visie waarin we elkaar opnieuw en beter leren kennen. die houding willen we de komende jaren vasthouden. want Rotterdam is een stad die veroverd moet worden en zich niet zomaar aan je voeten legt. een complexe en levendige stad, die steeds opnieuw uitdaagt en verandert. de totstandkoming van
	2. Aanvullend visiedocument. 
	bij de uitgangspuntennota ‘Reikwijdte & armslag’ 
	Reikwijdte & aRmslag 
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	RotteRdamse CultuuRplaN 2017-2020 
	Inleiding 
	Bij de behandeling van de uitgangspuntennota voor het Cultuurplan 2017-2020 in de gemeenteraadscommissie Zorg, onderwijs, Cultuur en sport op 10 juni en 2 september 2015 jl. heeft de commissie het college verzocht op een aantal aspecten van de nota een nadere uitwerking of toelichting te geven. daar heeft ons college gehoor aan gegeven door dit visiedocument als addendum bij de uitgangspuntennota op te stellen. Hij is daarmee onlosmakelijk verbonden en dient in samenhang met de uitgangspuntennota gelezen te
	in dit visiedocument zijn de volgende aspecten nader toegelicht: 
	• 
	• 
	• 
	algemeen: de nieuwe werkwijze en relevante ontwikkelingen 

	• 
	• 
	ruimte voor nieuwe instellingen en innovatie 

	• 
	• 
	nieuwe financieringsvormen 

	• 
	• 
	governance 

	• 
	• 
	beheermodellen voor het gemeentelijk cultureel vastgoed 

	• 
	• 
	cultuureducatie 

	• 
	• 
	internationale profilering 

	• 
	• 
	samenwerking 

	• 
	• 
	gebieden 

	• 
	• 
	het financiele kader 


	NB. in de uitgangspuntennota wordt melding gemaakt van de start van een stadsfonds kunst en Cultuur per 2017. Zoals met de gemeenteraadscommissie Zorg, onderwijs, Cultuur en sport besproken en in die vergadering toegezegd, dient deze tekst gelezen te worden in de betekenis dat er onderzoek gedaan wordt naar nieuwe 
	financieringsinstrumenten en niet dat in 2017 gestart zal worden met de toepassing 
	daarvan door middel van de oprichting van een stadsfonds. de oprichting van een stadsfonds maakt dan ook geen deel uit van de besluitvorming over de uitgangspuntennota voor het Cultuurplan 2017-2020. 
	Algemeen 
	wat vier jaar geleden nog normaal gevonden werd, is dat nu niet meer. wij constateren dat de top-downrelatie tussen overheid en maatschappij niet meer vanzelfsprekend is, sterker nog, dat publiek-private samenwerking en een gelijkwaardige relatie tussen overheid en samenleving meer en meer het uitgangspunt voor het handelen van de overheid worden. in die algemeen waarneembare trend past ook een herijking van de relatie tussen overheid en culturele sector. ook daar moet naar onze mening een nieuwe vorm van s
	was een uitgangspuntennota tot nu toe een eenzijdig door ons college geproduceerd en door de gemeenteraad vastgesteld document, wij hebben er dit keer voor gekozen de uitgangspuntennota in co-creatie met het culturele veld en alle anderen die zich betrokken voelen, te produceren. Natuurlijk heeft zo’n proces ook risico’s in zich: de vele belangen van alle betrokken organisaties en personen kunnen tegenstrijdig zijn, ieder wil zijn of haar thematiek terugvinden in het eindproduct en het kan leiden tot een no
	in het verlengde van het voorgaande moet de Cultuurplanperiode 2017-2020 wat ons betreft gezien worden als een opmaat naar een ander Cultuurplanstelsel. 
	Meer flexibiliteit, meer nieuwe ruimte voor nieuwe initiatieven en innovatie, meer 
	samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
	Hoe het Cultuurplanstelsel er vanaf 2021 precies uit gaat zien, is niet alleen aan ons – we zijn daarin immers ook afhankelijk van wat andere partijen als oCw en de rijksfondsen doen – maar duidelijk is in ieder geval dat ook op landelijk niveau en in andere steden wordt gezocht naar andere structuren, nieuwe rolverdelingen en een grotere gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het cultuurbeleid op nationaal, regionaal en stedelijk niveau. 
	in de komende vier jaar willen wij hier het gesprek over blijven voeren, met u hier in Rotterdam, met oCw en de rijksfondsen, met de overige steden en natuurlijk vooral ook met de culturele sector. 
	de nu voorliggende uitgangspuntennota bouwt voort op het door het vorige college ingezette beleid. speerpunten daarin waren talentontwikkeling, aantrekkelijke (binnen)stad en ondernemerschap. daarnaast werd op een aantal deelgebieden een extra focus gelegd, zoals Het verhaal van de stad bij de erfgoedinstellingen, pop-, jazz- en wereldmuziek en talentontwikkeling in brede zin. 
	wij hebben geen aanleiding de toen ingezette beleidslijn inhoudelijk te wijzigen: de in 2013 ingeslagen weg heeft op disciplineniveau een aantal goede en interessante ontwikkelingen opgeleverd die het verdienen ook de komende jaren gecontinueerd te worden, al was het alleen al omdat ze nog onvoldoende gelegenheid hebben gekregen tot volle wasdom te komen. wel willen wij op basis van de uitgangspuntennota komen tot een aanscherping van een aantal aspecten uit het nu nog lopende cultuurbeleid (zoals de ambiti
	Vernieuwing is daarom wat ons betreft de komende jaren het adagium. Zonder vernieuwing is het onmogelijk om de doelstellingen van het cultuurbeleid te realiseren. in ten minste drie instrumenten willen wij die vernieuwing zichtbaar laten worden: 
	•..
	•..
	•..
	ruimte voor vernieuwing binnen het cultuurplanbudget: nieuwe instellingen en innovatie (in inhoud, maar ook in vorm), mits deze uiteraard voldoen aan de artistiek-inhoudelijke kwaliteitscriteria en de overige voorwaarden voor subsidiëring binnen het Cultuurplan; 

	•..
	•..
	de ontwikkeling van nieuwe financieringsvormen die beter dan het huidige subsidiesysteem aansluiten bij de financieringsbehoefte van het culturele 


	veld, bij de hiervoor genoemde wens tot vernieuwing en bij de veranderende 
	verhoudingen tussen culturele sector, overheid en markt; 
	•..samenwerking en het nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid door culturele instellingen: dit krijgt een zwaarder accent bij de beoordeling van cultuurplanaanvragen en wordt binnen de grenzen van het Cultuurplanbudget beloond; 
	daarnaast zullen wij samen met de culturele sector bestaand instrumentarium verbeteren en versterken (zoals governance, cultuureducatie en beheer van gemeentelijk cultureel vastgoed). 
	Wij zetten deze punten hieronder nader uiteen. Voor wat betreft de financiële 
	consequenties verwijzen wij naar de desbetreffende paragraaf in deze notitie. 
	Ruimte voor nieuwe instellingen en innovatie 
	Nieuwe instellingen moeten een plaats kunnen krijgen binnen het Rotterdamse cultuurbestel, bestaande instellingen moeten kunnen vernieuwen. een sterke culturele sector is een sector die zich kan blijven ontwikkelen, die in beweging is. maar waar we het vroeger bij vernieuwing vooral hadden over artistiek-inhoudelijke vernieuwing heeft het begrip innovatie nu een veel bredere lading. dus zowel nieuw aanbod van nieuwe initiatieven als nieuwe manieren om nieuwe publieksgroepen aan te trekken en vast te houden,
	Voor een deel kan dat met de nu al beschikbare mensen en middelen in de culturele sector zelf. Het gaat dan om een attitudeverandering; denk bijvoorbeeld aan nieuwe samenwerkingsvormen waarbij het in de eerste plaats gaat om de wil om samen te werken en gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen (zie het laatste punt hierboven). in de gesprekken met en binnen de sector is in de afgelopen periode gebleken dat ook bij de culturele instellingen zelf een groeiende 
	behoefte en bereidheid is om – binnen de huidige financiële kaders – nieuwe 
	samenwerkingsverbanden aan te gaan en gezamenlijke verantwoordelijkheid te dragen voor thema’s en activiteiten, zoals versterking van cultuureducatie en talentontwikkeling en de verbreding van het publieksbereik. daarbij maakt het niet uit of instellingen groot of klein, nieuw of oud, centrum- of wijkgericht zijn: allerlei combinaties zijn mogelijk en elke instelling heeft vanuit zijn segment kennis en ervaring in te brengen. wij ondersteunen dit nieuwe elan en vragen de RRkC plannen die gericht zijn op dez
	Van onze kant zullen wij de mogelijkheden voor het gebruik van leegstaande gemeentelijke panden voor culturele doeleinden verruimen, zodat meer ruimtewensen (incidenteel en structureel) kunnen worden gehonoreerd en vernieuwing ook wat dat betreft meer kansen krijgt. 
	Voor wat betreft de sectorale ambities op het terrein van publieksbereik merken wij overigens op dat het aan de instellingen zelf is om te bepalen hoe zij invulling willen geven aan de ambitie om hun publieksbereik te vergroten: publieksverbreding (meer uiteenlopende doelgroepen bereiken door een andere benadering van de doelgroepen), verdieping (meer bezoekers uit de doelgroepen die de instelling bereikt door een scherper toegesneden aanbod) of publieksvernieuwing (nieuw publiek 
	bereiken door grotere diversiteit in het aanbod of een andere profilering) zijn daarbij 
	enkele mogelijkheden. we vragen de instellingen om in hun meerjarenplannen aan te geven hoe ze dit publieksbereik aantoonbaar zullen maken door te meten en te monitoren. 
	Voor een deel echter is innovatie ook risicovol, vraagt het om investeringen of is het nodig om vangnetten te creëren om de vernieuwing mogelijk te maken. in onze ogen 
	kunnen nieuwe financieringsvormen daar op termijn in voorzien. 
	Nieuwe financieringsvormen 
	de culturele sector is de afgelopen paar jaar behoorlijk veranderd, mede als gevolg van de krapper wordende overheidsbudgetten. daarmee is ook de 
	financieringsbehoefte veranderd. Er is een toenemende behoefte aan een grotere diversiteit in de vormen van financiële ondersteuning, maar ook in een andere 
	relatie met de overheid. Naast incidentele of meerjarige subsidie bijvoorbeeld ook 
	laagrentende kleine leningen, voorfinancieringen of borgstellingen; en een overheid 
	die net als bijvoorbeeld sponsors, mecenassen en fondsen zich meer als partner opstelt met als gemeenschappelijk belang het creëren van een bloeiende culturele sector. 
	interessant is dat zich in dit speelveld een groeiend aantal sponsors, fondsen en andere ondersteunende partijen beweegt dat ook zoekt naar nieuwe samenwerkingsvormen met overheid en culturele instellingen. wij verwachten dan ook dat in de zeer nabije toekomst een systeem ontstaat waarin culturele sector, 
	gemeente en andere financiers in een publiek-private samenwerking met elkaar 
	verantwoordelijkheid dragen voor de instandhouding en uitbouw van het culturele 
	leven in de stad. De ervaring leert echter tegelijkertijd dat private financiers over het 
	algemeen een voorkeur hebben voor het aangaan van samenwerkingsverbanden waarin de overheid niet rechtstreeks participeert. wij zijn ons dan ook aan het oriënteren op een instrument dat geschikt is voor enerzijds de ontwikkeling van een 
	nieuw financieel stelsel voor de culturele sector en anderzijds de bevordering van 
	publiek-private samenwerking. 
	op dit moment wordt in onze opdracht en ondersteund door een begeleidingsgroep van RRkC en een vertegenwoordiging van de culturele sector een verkenning uitgevoerd naar -de behoeften, wensen en verwachtingen bij de culturele sector en andere partijen 
	-de mogelijke financieringsinstrumenten die daarbij passen 
	-de wijze waarop de gemeente daarin kan voorzien -de mogelijke samenwerkingspartners 
	-de vorm waarin nieuwe financieringsinstrumenten zouden kunnen worden 
	gegoten, zoals bijvoorbeeld een fonds (incl. de daarbij behorende governance: 
	rechtspersoonlijkheid, relatie met gemeente, aansturing enz.) 
	daarbij zullen uiteraard ook de good practices die we kennen van andere plekken in het land (en in het buitenland) betrokken worden. de resultaten van het onderzoek, inclusief een plan van aanpak voor het vervolg, verwachten wij de gemeenteraad in het vierde kwartaal van 2015 te kunnen voorleggen. wij zullen dan ook een voorstel doen voor de manier waarop wij, te beginnen met het Cultuurplan 2017-2020, een 
	budget willen vrijmaken voor de basis van dit nieuwe financieringsinstrument, opdat 
	we in de komende jaren een pilot kunnen doen in de aanloop naar de hiervoor genoemde grotere herijking van het cultuurplanstelsel (zie ook hierna bij het 
	financiële kader). 
	Governance 
	Vernieuwing zit niet alleen in aandacht voor nieuwe initiatieven of innovatieve producten, het zit wat ons betreft ook in nieuwe manieren waarop de gemeente de governance op de culturele sector vorm geeft. de recente ervaringen hebben ons bovendien getoond dat meer aandacht voor goede governance in ons aller belang is, met name voor een goed functionerende culturele sector. 
	waar we tot nu toe vooral oog hadden voor de prestaties van de culturele instellingen, willen we in de aanloop naar het Cultuurplan 2017-2020 toe naar een verantwoordingsdialoog die meer recht doet aan de kwaliteit van de culturele sector, de herwaardering van het ‘culturele’ in het culturele veld, zoals de wRRhet noemt. in gezamenlijkheid met de culturele sector ontwikkelen wij daarom een instrument dat naast aandacht voor prestaties en verantwoording van de subsidie ook aandacht heeft voor visie en beleid
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	jaarplannen) worden jaarlijks één of meer inhoudelijke gesprekken gevoerd op basis 
	van gelijkwaardigheid en opnieuw vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid die de instellingen en wij voelen voor de culturele sector en de stad Rotterdam. 
	in dat kader past ook de herijking van de (meta-)governance van de gemeente op de culturele instellingen. enerzijds zullen wij meer in gesprek gaan met de instellingen over hun eigen governance, opdat de gemeente beter toezicht kan houden op het functioneren van directies en raden van toezicht (de governance Code Cultuur is daarbij het uitgangspunt). anderzijds zullen wij maatregelen nemen om de verschillende rollen die de gemeente heeft (zoals die van verhuurder, subsidiënt en eigenaar van gemeentelijke co
	de benadering van de (meta-)governance voor de culturele sector sluit aan bij het programma Herijking governance dat in onze opdracht ambtelijk wordt uitgevoerd. 
	Naast de juridische en financiële aspecten van het toezicht worden daarin ook 
	voor onderwerpen als invulling van het accountmanagement aan de zijde van de gemeente en de relatie tussen ondernemerschap en governance aan de zijde van 
	de organisaties waarmee de gemeente een bestuurlijke of financiële relatie heeft, 
	aanbevelingen en gedragslijnen ontwikkeld. 
	(amsterdam university press, 2015; 
	http://www.wrr.nl/fileadmin/nl/publicaties/pdF-verkenningen/V30_web_Cultuur_herwaarderen.pdf 
	http://www.wrr.nl/fileadmin/nl/publicaties/pdF-verkenningen/V30_web_Cultuur_herwaarderen.pdf 


	garanties dat we governanceproblemen, zoals recent bij enkele musea, met het voorgaande kunnen uitsluiten, kunnen wij niet geven; wel zijn de maatregelen erop gericht de transparantie op het gebied van beleid en governance te vergroten en dat zou in ieder geval de waarschijnlijkheid dat zij zich zullen voordoen moeten minimaliseren. 
	Beheermodellen voor het gemeentelijk cultureel vastgoed 
	de cultuurportefeuille gemeentelijk vastgoed is niet erg omvangrijk in aantal (19 panden) maar het gaat over het algemeen om bijzondere, monumentale gebouwen met een enorme uitstraling. Niet zelden ook zeer karakteristieke oude gebouwen, die beheersmatig bijzonder complex kunnen zijn. 
	in 2009 werd het meerjarenperspectief Rotterdams Vastgoed (mpRV) vastgesteld en daarmee werd besloten om kostendekkende huren in rekening te brengen. als gevolg van dat besluit ontstond een verschil tussen de geldende contracthuur en de kostendekkende huur van in totaal € 1,4 miljoen. Het Cultuurplan 2013-2016 werd bestempeld als overgangsperiode, waarin instellingen een compensatie kunnen krijgen voor het verschil tussen contracthuur en kostendekkende huur. Vanaf 2013 zijn gesprekken gevoerd over de kosten
	is dat dit voor hen financieel en bedrijfsmatig iets oplevert. Er is keuze uit drie 
	beheermodellen waarbij de verantwoordelijkheid van het beheer en onderhoud 1) bij de eigenaar ligt, 2) bij de huurder ligt of 3) in gezamenlijkheid wordt gedaan. enkele instellingen hebben al een bepaald model gekozen, maar met name de kleine instellingen geven echter aan zelf geen capaciteit te hebben om een deel van het onderhoud in eigen beheer te doen. 
	inmiddels is een onderzoek gestart naar de vraag of en in hoeverre het opzetten van een overkoepelende beheersstichting voordelen kan opleveren voor de culturele huurders van gemeentelijke panden. de uitkomsten van het onderzoek zullen meegenomen worden in het beleid met betrekking tot de huisvesting van culturele instellingen. op dit moment is er bovendien een verkenning gaande naar een verregaande samenwerking tussen Rotterdamse schouwburg en de doelen inzake beheer, onderhoud en exploitatie van hun pande
	evident is dat er een spanningsveld bestaat tussen de gemeente als subsidiënt van de culturele sector en de gemeente als verhuurder van culturele panden. waar het uitgangspunt wat ons betreft is dat de overheid als subsidiënt zich niet moet bemoeien met privaatrechtelijke verhoudingen tussen de gemeente als verhuurder en de culturele instelling als huurder, lopen we continu tegen de problematiek aan dat stijgende huurlasten van invloed zijn op de culturele activiteiten van de desbetreffende stichting dan we
	Cultuureducatie 
	de in april 2015 door uw gemeenteraad vastgestelde onderwijsnota ‘leren loont!’ is voor ons de basis voor de vormgeving van het cultuureducatiebeleid. alle kinderen, ongeacht afkomst of achtergrond en ongeacht hun opleidingsniveau, moeten verzekerd zijn van kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Cultuureducatie speelt daarin een belangrijke rol. 
	Cultuur én creativiteit worden steeds belangrijker, met name ook voor de vorming van 
	de 21st century skills. om minister Bussemaker te citeren: ‘Het is van groot belang voor de persoonlijke ontwikkeling en de economie van de toekomst. 
	de veelgenoemde 21st century skills, zoals creativiteit en kritisch denken, worden bij uitstek meegegeven door cultuuronderwijs.’
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	met de ondertekening van het bestuurlijk kader Cultuur en onderwijs met de minister en staatssecretaris van oCw heeft Rotterdam zich eind 2013 verplicht met schoolbesturen en de culturele sector een convenant te sluiten over tijd, mankracht en middelen voor cultuureducatie in het basisonderwijs. doel is de positie en de kwaliteit van cultuureducatie in het basisonderwijs te versterken. wat ons betreft zal het Rotterdamse convenant echter vooral gaan over de betekenis die cultuureducatie kan hebben bij de on
	Een convenant dus dat aansluit bij en een specificatie vormt van Leren Loont! en 
	als nadere uitwerking daaraan (en aan het Cultuurplan 2017-2020) kan worden toegevoegd. dat wij daarbij waar mogelijk zullen aansluiten bij de landelijke ontwikkelingen, zoals de recente aankondiging van de minister van oCw een referentiekader voor binnen-en buitenschoolse cultuureducatie te zullen opstellen, spreekt uiteraard voor zich. 
	de culturele instellingen zijn zich in meerderheid sterk bewust van hun betekenis voor het onderwijs, maar ook van het feit dat zij niet eenzijdig kunnen bepalen hoe dat cultuuronderwijs er dan uitziet. dialooggestuurd en maatwerk zijn inmiddels de kernbegrippen voor de totstandkoming van cultuureducatie. de culturele instellingen ontwikkelen hun educatieve activiteiten dan ook meer en meer in samenwerking met de scholen en doen dat ook steeds meer in de vorm van doorlopende leerlijnen met collectief sameng
	inmiddels heeft een deel van de culturele sector een platform gevormd dat zich buigt over de uitwerking van de verschillende ambities op het terrein van cultuureducatie, zoals die staan in de uitgangspuntennota. de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwalitatief goede cultuureducatie wordt breed gevoeld. in de cultuurplanaanvragen zullen de resultaten daarvan een plek moeten krijgen; de ambities uit de uitgangspuntennota omarmen wij als targets voor de sector in de komende cultuurplanperiode. wij zullen 
	wij constateren overigens dat het bezoek aan een culturele activiteit en het zelf beoefenen van een kunstvorm voor een aanzienlijk deel van onze bevolking nog steeds niet vanzelfsprekend is. Het onderwijs is voor kinderen en jongeren dan 
	dé manier om in contact te komen met kunst en cultuur. Ook om die reden willen 
	wij de komende jaren verder voortbouwen aan een geïntegreerde plaats van .cultuureducatie in het onderwijs.. 
	Cultuureducatie moet binnen enkele jaren wat ons betreft dus een integraal deel .uitmaken van het aanbod van alle scholen, volwaardig en op serieuze tijdstippen.. Hoe en in welke vorm komt voort uit een proces van co-creatie tussen culturele .instellingen en scholen.. dat vraagt verdere intensivering van de samenwerking tussen onderwijs en cultuur, .binnen de culturele sector en om een permanente dialoog om aanbod te ontwikkelen. 
	tweede kamer debat 15 januari, bron 
	http://www.lkca.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/cultuurdebat-15-januari-2015?ec_as=d6eB1B8ed2eF43e9a15ee 
	http://www.lkca.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/cultuurdebat-15-januari-2015?ec_as=d6eB1B8ed2eF43e9a15ee 
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	dat past bij de individuele school en dat aansluit op de (culturele) belevingswereld van de leerlingen. 
	Internationale profilering 
	in de uitgangspuntennota geeft de culturele sector aan de collectieve 
	verantwoordelijkheid te willen nemen voor zijn (inter)nationale profilering. Wij delen 
	de opvatting van de sector, dat het voor de Rotterdamse culturele instellingen niet alleen noodzakelijk is zich met de eigen stad te verbinden, maar dat het in de meeste gevallen ook nuttig en nodig is ver daarbuiten, in de rest van Nederland en elders in de wereld, zichtbaar te zijn. ook delen wij de opvatting dat het nuttig en nodig is ‘de wereld actief naar Rotterdam’ te halen. ambassadeur-en gastheerschap gaan wat ons betreft hand in hand. Het verheugt ons dan ook dat de sector heeft uitgesproken zich c
	profileringWaar mogelijk zullen wij daaraan een bijdrage leveren, bijvoorbeeld door 
	in ons gemeentelijke internationale beleid het culturele aspect op te nemen. evenals 
	in de nu lopende cultuurplanperiode zullen wij echter geen specifiek cultureel beleid 
	op dit terrein ontwikkelen. dat hoeft naar onze mening ook niet, omdat de sector zelf heel duidelijk zijn doelstellingen aangeeft en wij ons daar ten volle in kunnen 
	vinden. Voor aanvullende financiële ondersteuning van (de ontwikkeling van) 
	internationale culturele activiteiten door de sector zouden in de toekomst nieuwe 
	financieringsvormen ruimte kunnen bieden. 
	Samenwerking 
	in het voorgaande is een aantal keren gewezen op het voornemen in de culturele sector tot versterking van de samenwerking en het nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid. daarbij gaat het niet alleen om samenwerking tussen de culturele instellingen en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor culturele vraagstukken, maar ook om samenwerking en andere sectoren zoals onderwijs, zorg, welzijn, stedelijke ontwikkeling, economie en toerisme en medeverantwoordelijkheid voor de leefbaarheid, aantrekkelijkheid en o
	Vanuit de gemeenteraad is in dit kader al enkele malen gerefereerd aan de relatie tussen cultuur en (delen van) de sectoren zorg en welzijn. wij delen de mening van de gemeenteraad dat zich daar kansen voor nieuwe ontwikkelingen aandienen. thema’s als ouderen en cultuur, cultuur en eenzaamheidspreventie/-bestrijding, maar ook cultuur en wijkontwikkeling verdienen de komende jaren aandacht. wij nodigen de culturele sector dan ook uit de samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid verder te laten reiken
	Gebieden 
	waar het gaat om de gebieden en de daarin werkzame gebiedscommissies merken wij op dat het Cultuurplan in de eerste plaats een stedelijke aangelegenheid is en tot 
	doel heeft beleid en meerjarige financiering van de culturele stedelijke infrastructuur 
	vast te stellen. Het overgrote deel van de organisaties in het Cultuurplan heeft een stedelijke, nationale en in een aantal gevallen internationale functie; waar het gaat om organisaties die zich richten op delen van de stad, zoals bijvoorbeeld bij de cultuurscouts, zijn wij van mening dat ook deze niet los te zien zijn van de integrale culturele infrastructuur en een bijdrage leveren aan het stedelijke culturele klimaat. Niettemin zullen wij de RRkC vragen de gebiedscommissies te betrekken bij de adviserin
	Het financiële kader 
	Conform de afspraken in het coalitieakkoord 2014-2018 ligt het op dit moment niet in onze bedoeling op het cultuurplanbudget te bezuinigen. Voor het Cultuurplan 20172020 is derhalve jaarlijks een bedrag van € 78,4 miljoen per jaar beschikbaar (het bedrag dat in 2013 beschikbaar was, vermeerderd met accres en enkele technische aanpassingen). Van dit bedrag is € 2,5 miljoen geoormerkt voor het nieuwe Collectiegebouw. Het verdeelbare budget komt daarmee uit op € 75,9 miljoen. Naast het cultuurplanbudget zulle
	Financieel kader Cultuurplan 2017-2020 
	Financieel kader Cultuurplan 2017-2020 
	Financieel kader Cultuurplan 2017-2020 

	Cultuurplan 2013 
	Cultuurplan 2013 
	73.328 

	Collectiegebouw 
	Collectiegebouw 
	2.500 

	kostprijsdekkende huur 
	kostprijsdekkende huur 
	1.400 

	moties (gedekt t/m 2016) 
	moties (gedekt t/m 2016) 
	400 
	77.628 

	Bij: accres 2014 
	Bij: accres 2014 
	574 

	Bij: accres 2015 
	Bij: accres 2015 
	967 

	Bij: accres 2016 
	Bij: accres 2016 
	p.m. 

	TR
	1.541 

	TR
	79.169 

	af: moties (gedekt t/m 2016) 
	af: moties (gedekt t/m 2016) 
	400 

	af: atlas van stolk 
	af: atlas van stolk 
	500 

	af: Rotterdam Festivals publieksontwikkeling 
	af: Rotterdam Festivals publieksontwikkeling 
	307 

	af: Collectiegebouw 
	af: Collectiegebouw 
	2.519 

	TR
	3.726 

	TR
	75.443 

	Bij: meerjarensubsidies voorm. deelgemeenten 
	Bij: meerjarensubsidies voorm. deelgemeenten 
	420 

	te verdelen budget Cultuurplan 2017-2020 
	te verdelen budget Cultuurplan 2017-2020 
	75.863 

	Beeldende kunst en Vormgeving 
	Beeldende kunst en Vormgeving 
	2.142 


	Naast de middelen voor Cultuurplan en BkV bevat de cultuurbegroting op dit moment een bedrag van € 2,8 miljoen voor incidentele c.q. projectsubsidies op stedelijk niveau, een bedrag van € 2,2 miljoen voor kunst en cultuur in de gebieden en een bedrag van € 0,4 miljoen in het kader van Citylab010, dat geoormerkt is voor innovatieve culturele projecten. een deel van deze middelen zou ingezet kunnen 
	worden voor de door de sector gewenste flexibilisering van de financiering van de 
	culturele sector. over de omvang van dat bedrag, de herkomst ervan, de vorm waarin het ingezet kan worden in de periode 2017-2020 en andere aspecten zullen wij u een voorstel doen bij de resultaten van de hiervoor genoemde verkenning van nieuwe 
	financieringsvormen. 
	Tot slot 
	Nu de uitgangspuntennota verschenen is, zijn culturele sector, Rotterdamse Raad voor kunst en Cultuur en wij begonnen met de aanvraag-en beoordelingsprocedure voor het Cultuurplan 2017-2020. twee belangrijke elementen daarin zijn de inrichtingseisen voor het indienen van een cultuurplanaanvraag en de adviesaanvraag aan de Rotterdamse Raad voor kunst en Cultuur. Beide documenten zullen dit najaar worden afgerond opdat ze als leidraad kunnen dienen voor de indieners van cultuurplanaanvragen en de beoordelaars
	in de inrichtingseisen voor het Cultuurplan 2017-2020 krijgen de hiervoor beschreven onderwerpen een duidelijke plaats. Ze bevatten regels voor de indiening van een 
	in de inrichtingseisen voor het Cultuurplan 2017-2020 krijgen de hiervoor beschreven onderwerpen een duidelijke plaats. Ze bevatten regels voor de indiening van een 
	aanvraag, zowel over de meerjarenbegroting als over te leveren producten en prestaties, in cijfers en tekst. instellingen dienen in ieder geval ook aan te geven hoe ze bijdragen aan de speerpunten ‘samenwerking’ en ‘vernieuwing’. daaruit zal onder meer moeten blijken hoe de gezamenlijke verantwoordelijkheid op terreinen als innovatie (waaronder ook de ondersteuning van kleine, nieuwe initiatieven), 

	cultuureducatie, (inter)nationale profilering, publieksbereik en talentontwikkeling 
	gestalte krijgt. 
	wij zullen de RRkC verzoeken in de beoordeling van de aanvragen in ieder geval de volgende onderwerpen mee te laten wegen: artistieke kwaliteit, bedrijfsvoering, governance, lokale en (inter)nationale positionering, aantoonbaar publieksbereik, cultuureducatie en talentontwikkeling, vernieuwing en samenwerking (binnen en buiten de sector). 
	Burgemeester en wethouders van Rotterdam, 
	de secretaris, de burgemeester, 
	a. aboutaleb 
	ph.F.m. Raets 
	Figure
	Reikwijdte & aRmslag RotteRdamse CultuuRplaN 2017-2020 
	31 
	Reikwijdte & aRmslag 
	32 

	RotteRdamse CultuuRplaN 2017-2020 
	3. Raadsbesluit .
	Raadsbesluit. 
	de Raad van de gemeente Rotterdam, 
	gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 september 2015 (raadsvoorstel nr. 15bb7750); 
	overwegende, dat 
	-eens in de vier jaar het cultuurplan voor een periode van vier jaar wordt vastgesteld en daarvoor een uitgangspuntennota wordt opgesteld; 
	-de vast te stellen uitgangspuntennota cultuur 2017-2020 de basis vormt voor de nieuwe meerjaren subsidieaanvragen van de Rotterdamse culturele instellingen; 
	-de genoemde uitgangspuntennota ook de basis vormt voor de beoordeling van deze aanvragen door de Rotterdamse Raad voor kunst en Cultuur (RRkC); 
	-deze nota een primeur is, opgesteld in nauwe samenwerking met de RRkC en de cultuursector, waarbij alle drie de partijen hebben aangegeven het gezamenlijke belang gezamenlijk te willen dragen en waarbij de culturele sector in deze nota ook een aantal verplichtingen op zich neemt, maar de nota ook een aantal inspanningen voor de gemeente Rotterdam bevat; 
	-in de begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018, in het programma Cultuur, sport en Recreatie, een paragraaf 4.6.1. Cultuur is opgenomen, met daarin meerdere hoofdlijnen voor het toekomstige cultuurbeleid; 
	-de bespreking in de commissie Zorg onderwijs Cultuur en sport (ZoCs) op 2 september 2015 een aantal nieuwe gezichtspunten heeft opgeleverd en dit heeft geleid tot uitbreiding van de uitgangspuntennota zoals vastgelegd in de bijgevoegde aanvulling met als titel: “aanvullend visiedocument” (15bb7748). dit “aanvullend visiedocument” wordt geacht deel uit te maken van de uitgangspuntennota 2017-2020 en samen het beleidskader te vormen voor het cultuurplan 2017-2020 
	gelet op artikel 147 van de gemeentewet, 
	besluit: 
	i.. de uitgangspuntennota 2017-2020 ‘Reikwijdte & armslag’ (15bb7749) vast te stellen met inbegrip van de bijgevoegde aanvulling met de titel ‘aanvullend visiedocument’ van het college van burgemeester en wethouders d.d. 30 september 2015. Zij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen samen het beleidskader voor de Cultuurplan 2017-2020 met daarin de volgende hoofdpunten: 
	1. Het college op te dragen de RRkC te verzoeken om in de beoordeling van de aanvragen in ieder geval de volgende onderwerpen mee te laten wegen: artistieke kwaliteit, bedrijfsvoering, govemance, lokale en (inter) nationale positionering, aantoonbaar publieksbereik, cultuureducatie en talentontwikkeling, vernieuwing en samenwerking (binnen en buiten de sector) 
	2. het college op te dragen om met betrekking tot het onderdeel cultuureducatie in de adviesaanvraag de RRkC te verzoeken te rapporteren over de vraag of de ambities op het terrein van cultuureducatie naar verwachting gerealiseerd zullen worden op basis van de ingediende plannen; 
	3. Het college op te dragen in de opdracht aan de RRkC op te nemen dat de gebiedscommissies bij de advisering van het Cultuurplan betrokken worden. 
	4. Het college op te dragen samenwerking binnen en buiten de sector aan te moedigen en daarbij ook samenwerking met commerciële partijen mogelijk te maken, waarbij de regels voor governance leidend moeten zijn. 
	5. Het college op te dragen te bevorderen dat het cultuuronderwijs een vaste plek krijgt in het curriculum van het onderwijs; 
	6. Het college op te dragen een inhoudelijke verantwoordingsdialoog tussen .subsidiegever (gemeente) en subsidient (instelling) in te richten naast de .verplichte cijfermatige verantwoording in het kader van de p&C-cyclus; .
	7 Het college op te dragen in het vierde kwartaal van 2015 te rapporteren over 
	de bevindingen met betrekking tot nieuwe financieringsmogelijkheden voor de 
	culturele sector naast de bestaande subsidieregelingen; 
	8. Het college op te dragen de mogelijkheden voor het gebruik van leegstaande gemeentelijke panden te verruimen, zodat meer ruimtewensen kunnen worden gehonoreerd; 
	9. Het college op te dragen samen met de instellingen op zoek te gaan naar oplossingen voor de gevolgen van het stelsel van kostprijsdekkende huren bij culturele huurders van gemeentelijk vastgoed; 
	i.. uit te spreken dat het college waar mogelijk een bijdrage levert aan de 
	versterking van de (inter)nationale profilering van de cultuursector, bijvoorbeeld 
	door het culturele aspect in het gemeentelijke intemationale beleid op te nemen; 
	iii.. de werkwijze te onderschrijven zoals beschreven in de uitgangspuntennota Cultuur 2017-2020, waarbij de cultuursector collectieve verantwoordelijkheid neemt voor taken met betrekking tot publieksbereik, cultuureducatie en talentontwikkeling, innovatie en (inter)nationale profilering. 
	aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 november 2015. 
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	De voorzitter 
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