
 

 
 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders  

 

Schriftelijke vragen cf. art. 30 van het Reglement van Orde 

Betreft: Het advies van de RRKC 

Rotterdam, 15 januari 2017 

Geacht college, 

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) onderzocht de afgelopen maanden de culturele diversiteit 

binnen culturele organisaties in de stad. De Code Culturele Diversiteit vormde de leidraad. Het 

onderzoek bestond uit een survey over culturele diversiteit in programma, publiek, personeel en 

partners en een analyse van de jaarverslagen van alle ondervraagde organisaties. Alle 86 instellingen 

in het Cultuurplan 2017-2020 werden uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek, daarvan 

hebben 65 organisaties de vragenlijst ingevuld. 

De resultaten van het onderzoek zijn recent gepresenteerd en daarom hebben we de volgende 

schriftelijke vragen aan het college: 

1. Bent u bekend met het onderzoek van de Erasmus Universiteit en de gepresenteerde 

onderzoeksresultaten? 

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van zowel de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur 

(RRKC) en de gemeente Rotterdam. 

2. Waarom is gekozen voor een gezamenlijk opdrachtgeverschap van RRKC en gemeente samen 

en niet alleen door het RRKC?  

3. Op welke manier wordt het opdrachtgeverschap van de gemeente ingevuld en hoe is de 

onafhankelijkheid van RRKC en van de onderzoekers hierbij gewaarborgd? 

Het onderzoek biedt inzichten in hoe het gesteld is met de culturele diversiteit binnen onze culturele 

organisaties en er is in de ogen van de PvdA duidelijk nog veel te verbeteren. De tijd van praten is 

daarbij volgens ons lang en breed voorbij, het is tijd voor concrete actie.  

De RRKC heeft een ongevraagd advies aangekondigd over culturele diversiteit dat in 2018 zal 

verschijnen. Het onderzoek is een van de stappen binnen het traject van advisering. De PvdA is blij 

met het aangekondigde advies en hoopt dat dit de handvatten geeft voor de in onze ogen 

noodzakelijke actie. De PvdA is wel verbaasd dat het een ongevraagd advies is. Voor ons is het een 

zeer gewenst advies. 



 

De PvdA zou over een aantal onderwerpen en mogelijke concrete maatregelen ter verbetering het 

advies van de RRKC willen hebben: 

• Hoe borgen we dat er een cultuuraanbod is dat aansluit bij de vragen van de verschillende 

bevolkingsgroepen? 

• Hoe zorgen we dat degenen die dit borgen, over voldoende kennis van lokale kunst en 

cultuur en daarvoor geschikte partners en personeel beschikken? 

• De toepassing code cultural governance opnemen in de subsidievoorwaarden van de 

gemeente. 

• Benoeming van directeuren voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld 6 jaar ter bevordering van de 

doorstroom en vernieuwing.   

• Een percentage van het budget van de cultuurnota te reserveren voor makers met een bi-

culturele achtergrond. 

• Een comply of explain bepaling voor diversiteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht. 

4. Bent u het op basis van de resultaten van het onderzoek met de PvdA eens dat er een 

noodzaak is om op korte termijn tot concrete en gerichte actie voor verbetering over te 

gaan? 

5. Is het College bereid om van een ongevraagd advies een gevraagd advies te maken? Zo nee, 

waarom niet? Zo ja, bent u bereid om bovenstaande vragen van de PvdA daarin mee te 

nemen, zo nee, waarom niet? 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Co Engberts 

PvdA 


