16bb9229
Cultuurplan 2017 — 2020 “Reikwijdte & Armslag”

De Raad van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 september 2016 over de nota
‘Reikwijdte & Armslag, Cultuurplan 2017-2020; reactie op advies RRKC en
verdelingsvoorstel' (raadsvoorstel nr. 16bb6693);
oven/vegende dat:

- de gemeenteraad op 5 november 2015 het Beleidskader Cultuurplan 2017-2020:
‘Reikwijdte & Armslag’ heeft vastgesteld;
- het college op 24 november 2015 de Inrichtingseisen voor het Cultuurplan 2017-2020 heeft
vastgesteld, en dat de indieningstermijn voor de Cu|tuurplan—aanvragen van de culturele

instellingen op 1 februari 2016 verstreek;

- de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) op 1 juni 2016 een onafhankelijk
advies aan het college heeft uitgebracht over alle aanvragen;

- de gebiedscommissies door de RRKC zijn gehoord over de aanvragen die specifiek
betrekking hadden op een gebied;
- alle instellingen de gelegenheid is geboden hun visie toe te lichting tijdens de hoolzittingen
van de commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport op 21 en 22 september 2016;
- de vermelde commissie in haar vergadering van 5 oktober 2016 heeft geadviseerd over de
nota, inclusief het daarbij horende verdelingsvoorstel;
gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;
besluit:

1. Het college op te dragen in de periode 2017-2020 uitvoering te geven aan de
speerpunten zoals venrvoord in ‘Reikwijdte & Armslag; Beleidskader Cultuurplan
2017-2020’, te weten:
o

aantoonbaar publieksbereik;

o

cultuureducatie en talentontwikkeling;

o

vernieuwing en innovatie;

o

internationalisering, en

0

samenwerking.

Over de uitvoering te rapporteren in de Cultuurverkenning 2018;
2.

Het college te verzoeken € 4.324.000,- voor deze subsidieperiode toe te voegen aan
het Cultuurplan en de dekking hiervan te vinden in de cultuurbegroting.
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3. Kennis te nemen van de maatregelen, zoals ven/voord in de nota ‘Reikwijdte &

Armslag, Cultuurplan 2017-2020; reactie op advies RRKC en verde|ingsvoorste|’: te
weten:
a.

In de beschikkingen als subsidievoorwaarde op te nemen dat instellingen die
een subsidie uit het Cultuurplan 2017-2020 ontvangen:
gestructureerd en geregeld publieksonderzoek uitvoeren;
de resultaten hiervan openbaar maken;

de gegevens beschikbaar stellen voor de voeding van het segmentatiemodel
Mosaic (indien hun publieksonderzoek hierop aansluit);
de resultaten van hun publieksonderzoek jaarlijks in hun jaarverslag

opnemen;
het Iaten uitvoeren van een tussentijdse evaluatie bij negen instellingen, zoals
vermeld in de nota;
het Iaten uitvoeren van een evaluatieonderzoek van de infrastructuur van de
binnenschoolse cultuureducatie, teneinde deze in de komende jaren
transparanter, efﬁciénter en effectiever te maken;
. het in kaart brengen welke actoren in de wijken actief zijn, met welke
intensiteit en in welke vorm (buitenschoolse educatie voor kinderen en

jongeren, educatie voor volwassenen, receptief aanbod enz.) en de
uitkomsten van dit inventariserende onderzoek te betrekken bij de
’
g van het Beleidskader Kunst en Cultuur in de gebieden.
- openbare vergadering van 24 november 2016.

De voorzitter,
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