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Voorwoord
Rotterdam is een stad om trots op te zijn. Trots op onze wereldhaven, onze sportclubs, onze
Erasmusbrug en Diergaarde Blijdorp. Maar vooral op de mensen die er wonen, opgroeien, werken,
ondernemen en samenleven. Als wethouder heb ik de afgelopen jaren gezien dat het hun talent, hun
veerkracht en hun inzet is die Rotterdam maken tot wat zij is. De kracht van Rotterdam zit niet in een
sterk gemeentebestuur of de prachtige gebouwen, maar in de mensen die er wonen. Mensen maken
de stad.
Ik mag lijsttrekker zijn van het CDA in Rotterdam bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart
2014. Ik doe dat met passie en volle overtuiging, want het CDA heeft een krachtig verhaal voor deze
stad. Met trots presenteer ik u ons verkiezingsprogramma, waarin wij ons verhaal aan u vertellen.
Het CDA gelooft in een stad waarin mensen de talenten die ze gekregen hebben, goed ontwikkelen
en zinvol inzetten; een stad waarin iedereen een taak heeft, mensen hun mouwen opstropen en zich
verantwoordelijk voelen voor zichzelf, elkaar en hun omgeving. Het CDA gelooft in een stad met meer
sterke schouders, een stad waarin meedoen de norm is; een stad waarin we cynisme en
onverschilligheid geen kans geven.
Ik geloof in een stad waarin we met respect met elkaar omgaan en elkaar aanspreken op hufterig en
asociaal gedrag; een stad waarin overlast, criminaliteit en fraude keihard worden aangepakt. Ik geloof
in een stad waarin mensen niet langs elkaar heen leven, maar samenleven op basis van gedeelde
waarden en normen; in een stad die zich economisch sterk en duurzaam blijft ontwikkelen en waarin
in alles rekening wordt gehouden met onze kinderen.
Mensen maken de stad. Daarin gelooft het CDA. Rotterdammers maken de stad samen sterker.
Ik ben er trots op dat het CDA in de coalitie en in het gemeentebestuur de afgelopen vier jaar heeft
mogen bijdragen aan de toekomst van onze stad. Er is veel goed werk verricht, maar het werk is nog
niet af. De stad is bij het CDA in goede handen. Dat hebben we de afgelopen vier jaar laten zien. Met
een sterk CDA kunnen we ook de komende vier jaar doorgaan met het op orde brengen van deze
prachtige stad. In dit verkiezingsprogramma leest u wat daarbij onze inzet is.
Daarbij hebben we uw steun en stem nodig.

Hugo de Jonge
Lijsttrekker CDA Rotterdam
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Ons programma voor Rotterdam
Aan Rotterdam is in de afgelopen decennia hard gewerkt door talloze betrokken Rotterdammers. Zij
knokten voor veilige en groene wijken, voor betere onderwijsprestaties, voor een sterke economie. Op
veel terreinen is de afgelopen jaren vooruitgang geboekt, ondanks het zware economische tij.
Met ons verhaal willen wij de komende vier jaar Rotterdam sterker maken. Het CDA laat zich
inspireren door christelijke waarden, die gelukkig door veel mensen gedeeld worden. Die waarden
laten zich goed uitdrukken in de vier kernwaarden van het CDA: gerechtigheid, solidariteit, gespreide
verantwoordelijkheid en rentmeesterschap. Op dit kompas varen wij.
Rotterdam heeft een goede uitgangspositie. Terwijl de rest van Nederland vergrijst wordt Rotterdam
steeds jonger. Ondanks de economische crisis is er volop werk, in de haven, in de techniek, in de
zorg. En toch staan vele Rotterdammers werkloos langs de kant. Hoewel de onderwijsresultaten zijn
gestegen in de afgelopen jaren en het aantal jongeren dat zonder diploma de school verlaat, is
gedaald, heeft Rotterdam nog steeds de grote opdracht om het opleidingsniveau verder te verhogen
en alle talent tot ontwikkeling te brengen.
De stad is veiliger geworden en overlast is aantoonbaar afgenomen. Tegelijkertijd maakt een deel van
de Rotterdammers zich zorgen over de achteruitgang in hun wijk. Ze ervaren overlast van rommel op
straat, asociaal gedrag of criminaliteit. Ze voelen zich niet altijd veilig. Sommige wijken in Rotterdam
dreigen af te glijden. Veel Rotterdammers doen vrijwilligerswerk door te zorgen voor een naaste of
actief te zijn in verenigingen, sportclubs, kerken en moskeeën. En toch zijn veel ouderen eenzaam en
wordt een flink beroep gedaan op de overheid om bij te springen.
Rotterdam is vanouds een stad met een sterke overheid. Maar wat Rotterdam nodig heeft, is een
sterke samenleving. Een samenleving met meer sterke schouders. Meer hoger opgeleiden, meer
werkenden, meer veerkrachtige gezinnen. Een stad waarin we meer op elkaar dan op de overheid
rekenen.
Het CDA wil de partij van de samenleving zijn en samen de stad sterker maken. Het CDA maakt
daarom de volgende keuzes:

Samen sterker door te kiezen voor ruimte voor betrokken Rotterdammers
Elke Rotterdammer kan iets bijdragen aan onze stad, iedereen heeft een taak. Daarvan zijn wij
overtuigd. Daarom is meedoen de norm. Wij zijn niet somber over de betrokkenheid van
Rotterdammers bij hun stad, integendeel. We zien tal van maatschappelijke initiatieven en
actieve religieuze gemeenschappen, verenigingen en sportclubs. Wij verwachten van alle
Rotterdamse inwoners een actieve en betrokken opstelling. De gemeente kan hen daartoe
stimuleren. Als er een probleem is, moet de vraag niet zijn ‘wie lost dit op?’, maar ‘wat kan ik
doen?’. Mensen zelf zijn de verandering die ze in Rotterdam willen zien. Bij een actieve
Rotterdamse samenleving hoort een dienstbare overheid die ruimte geeft. Niet alles hoeft
dichtgeregeld te worden. Het gaat om de stad, niet om het stadhuis. De menselijke maat moet
centraal staan.

Samen sterker door te kiezen voor werk, niemand langs de kant
In Rotterdam staan teveel mensen onnodig aan de kant. Wij hanteren het principe dat je werkt
voor je brood. Dat betekent dat als je kunt en moet werken, je alles probeert om aan de slag te
komen. Pas als je alles ondernomen hebt en het desondanks toch niet lukt, springt de
gemeente bij. Maar ook dan vragen we om een tegenprestatie, bijvoorbeeld in de vorm van
vrijwilligerswerk. Op de bank zitten is er niet bij. Door te werken voorzie je immers in je
levensonderhoud van jezelf en je gezin, en lever je een bijdrage aan de Rotterdamse
samenleving.
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Samen sterker door te kiezen voor goed onderwijs en pal te staan voor de
toekomst van jongeren
Goed onderwijs is het belangrijkste ticket naar een sterker Rotterdam. Het onderwijs in
Rotterdam moet ambitieus zijn, zich niet neerleggen bij achterstand en hoge eisen stellen aan
zichzelf, aan kinderen en jongeren. Door te kiezen voor een ‘groep 0’ bij alle scholen,
toegankelijk voor alle kinderen maar verplicht voor kinderen met een achterstand, voorkomen
we dat kinderen met een valse start aan school beginnen. Door te kiezen voor meer
vakscholen en excellent beroepsonderwijs, investeren we in vakmanschap. Niemand mag de
school verlaten zonder een bruikbaar diploma en jeugdwerkloosheid willen we met kracht
bestrijden. Wij willen dat kinderen en jongeren in een veilige en kansrijke omgeving opgroeien.
Ouders zijn als eerste verantwoordelijk voor het opvoeden van hun kinderen. Als hen dit niet
goed lukt, past het om pal te staan voor de toekomst van jongeren: door ouders aan te
spreken op hun verantwoordelijkheid, door hen te ondersteunen als het op eigen kracht niet
lukt of door in te grijpen als het misgaat. Jongeren die ontsporen wijzen we met zachte en
harde hand weer de goede weg, door grenzen te stellen en richting te geven. Bij alle besluiten
moeten we ons de vraag stellen wat die voor onze kinderen en jongeren betekenen.

Samen sterker door te kiezen voor veiligheid en fatsoen
Veiligheid is een kerntaak van de gemeente en een basisvoorwaarde voor een vitale
Rotterdamse samenleving. Het bestrijden van criminaliteit en tegengaan van overlast moet
prioriteit blijven. Ook onfatsoenlijk en hufterig gedrag zorgt voor een gevoel van onveiligheid
en mag niet getolereerd worden. Te hard rijden door een woonwijk met spelende kinderen,
frauderen met een uitkering, het veroorzaken van geluidsoverlast of het vernielen van
bushokjes: we schuwen geen enkele aanpak om deze overlast hard aan te pakken.

Samen sterker door te kiezen voor vitale wijken met meer sterke schouders
Een sterke, leefbare samenleving begint in de eigen wijk. Wij willen werken aan sterke, vitale
Rotterdamse wijken. Rotterdam heeft meer sterke schouders nodig, meer midden- en hoge
inkomens, meer hoger opgeleiden. Juist voor hen moet worden gebouwd: het woningbestand
is bepalend voor de samenstelling van de stad. Een deel van Rotterdam is te eenzijdig
samengesteld. Op dit moment dreigt een aantal wijken af te glijden. Waar het om gaat is dat
zwakke wijken meer sterke schouders nodig hebben. Pas dan kunnen bewoners zich aan
elkaar optrekken. We moeten het aantal sociale huurwoningen verminderen en veerkrachtige
gezinnen aantrekken.

Deze vijf punten staan voor ons voorop. Aan deze vijf punten mag u ons houden.
In de volgende hoofdstukken hebben wij per onderwerp opgeschreven wat onze inzet zal zijn de
komende vier jaren.
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Werk en economie
Rotterdam is de stad van de opgestroopte mouwen. Zij biedt aan ruim 360.000 mensen werk. Niet
alleen in de haven – de grootste van Europa! – maar ook in het midden- en kleinbedrijf, in de zorg en
in het onderwijs werken Rotterdammers voor hun brood. Hoe houden we deze werkgelegenheid op
peil, ook als het economisch minder voor de wind gaat? Ons motto is: handen uit de mouwen! Door
hard werken is onze stad groot geworden en kunnen we ook deze crisis goed doorstaan.

Staat van Rotterdamse economie
Rotterdam herbergt 25.000 bedrijven. De toegevoegde waarde van de Rotterdamse economie is 19
miljard euro. De haven, het medische cluster en de creatieve sector zorgen voor de meeste banen.
Deze werkgelegenheid wordt echter voor een groot deel ingevuld door mensen uit de omliggende
regio’s. Het aantal werklozen is – vooral in Rotterdam-Zuid – schrikbarend hoog. Ongeveer 1 op de 10
mensen die kunnen werken, heeft geen baan. Daarvan is ongeveer een derde langdurig werkloos.
De beroepsbevolking sluit qua opleidingsniveau en aantallen niet aan bij de sterke sectoren. Er is dus
sprake van een mismatch op de Rotterdamse arbeidsmarkt. Rotterdam staat de komende jaren voor
de uitdaging om de werkloosheid terug te dringen, de mismatch tussen de vraag en het aanbod van
werk te verkleinen en jongeren aan het werk te krijgen.
Meer dan geld verdienen
Wie niet werkt, zal ook niet eten, luidt een spreekwoord. Door te werken kunnen we in ons
levensonderhoud voorzien. Maar werk is meer dan alleen het zorgen dat er brood op de plank komt.
Mensen komen tot ontplooiing als zij hun talenten inzetten en maatschappelijk betrokken zijn. Hoewel
niet alle arbeid even prettig is, geeft werk hen de mogelijkheid hun creativiteit en inspiratie om te
zetten in een maatschappelijke bijdrage. Werken geeft mensen de mogelijkheid om de
verantwoordelijkheid voor de wereld om hen heen op hun manier vorm te geven.
Het verlies van werk is dan ook meer dan het verlies van een salaris. Het raakt mensen in hun
identiteit en zorgt voor isolement. Het behoud van werk is daarom een belangrijk speerpunt voor ons.
Een sterke economie zorgt voor werkgelegenheid. Het is daarbij belangrijk niet alleen te zorgen voor
werkgelegenheid op de korte termijn, maar ook na te denken hoe onze Rotterdamse economie
concurrerend kan blijven in de toekomst. Juist een stad als Rotterdam is daarbij afhankelijk van de
wereldeconomie en internationale ontwikkelingen. De gemeente kan niet alleen zorgen voor een
sterke economie, maar doet dat samen met het bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen.
Midden- en kleinbedrijf
Het midden- en kleinbedrijf is een onmisbare schakel in de Rotterdamse economie. Negen van de tien
Rotterdamse bedrijven valt in deze categorie. Het midden- en kleinbedrijf zorgt niet alleen voor banen,
maar ook voor het leefbaar houden van wijken door de basisvoorzieningen aan te bieden. De bakker,
de schoenmaker en het restaurant: deze kleine ondernemers zijn onmisbaar. Juist het traditionele
midden- en kleinbedrijf heeft het op dit moment zwaar te verduren. Het CDA maakt zich sterk voor
bedrijven die van generatie op generatie worden doorgegeven en voor het midden- en kleinbedrijf. Zij
zijn de ruggengraat van onze economie. Op dit moment hebben we in Rotterdam veel winkelgebieden
die niet levensvatbaar zijn. Door duidelijke keuzes te maken vergroten we de kans op een sterk en
vitaal midden en kleinbedrijf, ook de komende jaren.
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Wat willen wij bereiken?
 Inwoners van Rotterdam werken, volgen onderwijs, zorgen voor de opvoeding van hun kinderen
of doen vrijwilligerswerk. Ook van mensen met een uitkering wordt gevraagd daarvoor een
inspanning te leveren.
 In de haven is een groot aantal niet ingevulde banen beschikbaar. De gemeente stelt samen met
de bedrijven in de haven en onderwijsinstellingen een actieplan op om de mismatch op de
Rotterdamse arbeidsmarkt aan te pakken. Daarin moet speciaal aandacht worden besteed aan
het oplossen van de jeugdwerkloosheid.
 Wij willen door middel van een Innovatiefonds nieuwe werkgelegenheid rondom het bestaande
Havencluster stimuleren. Een deel van het dividend van het aandeel in het Havenbedrijf kan
daarvoor worden benut, in combinatie met een bijdrage van andere partijen. Organisaties als
SmartPort, Deltalinqs, het RIA, Jong MKB en Young EDBR krijgen een rol in dit Innovatiefonds.
 Wij willen dat de gemeente zich blijft inzetten voor een aantal projecten die voor de Rotterdamse
economie van groot belang zijn: de aanleg van de Blankenburgtunnel, het project Hart van Zuid,
het Central Business District, het Forum en het vip-gebied Erasmus MC - Hoboken.
 Het MKB en familiebedrijven zijn van grote waarde voor de stad en zijn gebaat bij een lage
regeldruk. De huidige regelgeving moet nagekeken worden op onnodige beperkingen voor het
bedrijfsleven en nieuw beleid mag niet tot meer regels leiden.
 Wij pleiten voor het oprichten van Rotterdamse kredietunies voor mkb’ers. Op die manier wordt
het makkelijker voor mkb’ers in dezelfde bedrijfstak om elkaar te financieren.
 Social Return blijft een vast onderdeel bij het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente.
We breiden Social Return uit met stage- en/of werkervaringsplaatsen. Rotterdam streeft ernaar
zoveel mogelijk Rotterdammers aan het werk te krijgen in Rotterdam.
 Het CDA wil iedereen aan het werk. De gemeente moet daarom, samen met bedrijfsleven en
andere organisaties, bij- en omscholing maximaal stimuleren.
 Het is belangrijk dat in het Rotterdamse onderwijs jongeren worden opgeleid voor banen die in de
Rotterdamse regio beschikbaar zijn. Loopbaanoriëntatie op scholen moet dan ook regionaal
worden georganiseerd.
 De oplopende jeugdwerkloosheid moet hoge prioriteit krijgen om een verloren generatie te
voorkomen. De aanpak sluit aan bij de Aanpak Jeugdwerkloosheid waarvan Mirjam Sterk
ambassadeur is.
 Wij zijn voorstander van de vakschool en de vakinstelling. De gemeente, de onderwijsinstellingen
en het bedrijfsleven moeten samen deze tot een succes maken. Het Hout- en Meubileringscollege
en het Scheepvaart- en Transportcollege zijn goede voorbeelden van succesvolle vakinstellingen.
 Projecten zoals Rotterdam Vakmanstad in Rotterdam-Zuid, dat door betrokken Rotterdammers
vanaf de basis is opgebouwd, verdient navolging in andere wijken.
 Voor kleine ondernemers en inwoners is het goed als er momenten zijn dat de economie plaats
maakt voor rust, bezinning en het onderhouden van relaties. Daarom willen wij dat alle winkels in
Rotterdam op zondag tot twaalf uur ’s middags gesloten zijn.
 Discriminatie van nieuwkomers op de arbeidsmarkt moet bestreden worden. Dit geldt ook voor
stageplekken. Klachten hierover moeten bij de gemeente kunnen worden neergelegd, die daarop
actie onderneemt.
 Samen met allochtone ondernemers onderzoekt de gemeente hoe het allochtoon
ondernemerschap een impuls kan krijgen.
 Een Rotterdams ZZP-netwerk moet ZZP’ers helpen bij het vinden van goede huisvesting,
samenwerken aan opdrachten en een goede informatie-uitwisseling.
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Veiligheid
Iedere inwoner van Rotterdam heeft het recht op een veilige leefomgeving. Veiligheid is een kerntaak
van de gemeente. Geweld, inbraak, overlast of onbeschoft gedrag horen in Rotterdam niet thuis. Het
is de taak van de gemeente hier snel en hard tegen op te treden. Maar ook inwoners kunnen een
bijdrage leveren aan een veilige stad.
Veiligheid is de basis
Zonder veilige leefomgeving is een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt, niet mogelijk.
Veiligheid is de basis. We moeten er op kunnen rekenen dat de gemeente ons beschermt tegen grove
inbreuken in onze privésfeer. Ook in de openbare ruimte moeten we ons vrij kunnen bewegen. De
eigendommen van inwoners, ondernemers en bedrijven moeten beschermd worden.
Maar veiligheid is meer dan alleen de inzet van de politie en stadswachten. Elke inwoner kan een
bijdrage leveren aan een veilig Rotterdam. Ouders moeten erop letten dat hun kinderen op tijd thuis
zijn en niet op straat rondhangen. We kunnen de politie helpen met het signaleren van onveilige
situaties en meedenken met de inzet van de politie. We kunnen iemand aanspreken op
aanstootgevend gedrag.
Hufterigheid op straat zorgt voor onveiligheid. Te hard rijden, hondenpoep of het achterlaten van
rommel op straat zorgen ervoor dat de openbare ruimte vervuilt. Dat draagt eraan bij dat we ons niet
meer met elkaar verantwoordelijk voelen voor het schoon en veilig houden van onze leefomgeving.
Veiligheid begint dus met fatsoenlijk gedrag van iedereen.
Werk in uitvoering
De afgelopen jaren is er veel tijd en geld geïnvesteerd in het veiliger maken van Rotterdam. Deze
inspanningen zijn gelukkig niet zonder resultaat gebleven. De veiligheid is nauwkeurig gemonitord en
vertaald in een veiligheidsindex. Hoewel de veiligheidsindex het afgelopen jaar iets beter is geworden,
voelen veel mensen zich nog steeds niet veilig. De veiligheid in de deelgemeenten Delfshaven,
Stadscentrum, IJsselmonde, Feijenoord en Charlois is nog niet voldoende verbeterd. Sommige wijken
dreigen verder af te glijden. De gemeente moet er alles aan doen om verslechtering te voorkomen van
wijken die toch al niet hoog scoren op de veiligheidsindex. Verdere verslechtering is niet acceptabel.
Voorkomen beter dan genezen
Wij willen dat er fors wordt ingezet op preventie. We moeten voorkomen dat jongeren terecht komen
in het criminele circuit. Hier ligt een belangrijke rol voor de ouders als opvoeders. Daarnaast is er een
taak voor de buurt en de school om signalen te herkennen en vroeg in te grijpen als het met jongeren
mis dreigt te gaan. Ook verenigingen kunnen spelen hierin een belangrijke rol. Wanneer het toch mis
gaat, dan is handhaving aan de orde. Het opsporen van de daders van inbraken en roofovervallen
heeft daarbij hoge prioriteit. Criminele jongeren moet duidelijk worden gemaakt dat zij niet
onaantastbaar zijn.
Daarnaast is het van belang dat de inwoner door middel van een zichtbare en kwalitatief hoogstaande
dienstverlening door de politie en de gemeente gehoord en bediend wordt. Vragen of klachten moeten
snel worden behandeld. De wijkagent moet een bekend gezicht op straat zijn en direct benaderbaar
voor bewoners. Bewoners moeten zelf ook kunnen worden uitgerust om hun eigen veiligheid te
organiseren.
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Wat willen wij bereiken?
 Het initiatief ‘Buurt Bestuurt’ is een goed instrument om bewoners mee te laten denken over de
aanpak van problemen in hun wijk. In wijken waar ‘Buurt Bestuurt’ nog niet bestaat en bewoners
mee willen denken, wordt dit aangeboden.
 Buurtpreventieteams leveren een waardevolle bijdrage aan de veiligheid in de wijk, maar de
samenwerking met de politie laat te wensen over. Vrijwilligers moeten altijd geruggesteund
worden door de politie. Stadstoezicht kan daarnaast een paar keer per jaar meelopen met deze
teams.
 Teveel veroordeelden vervallen na hun straf opnieuw in de criminaliteit. Wij zien naast de
reclassering een belangrijke rol voor nazorgorganisaties weggelegd om gestraften te begeleiden
naar een plaats in de maatschappij.
 Criminaliteit mag niet statusverhogend werken. De patseraanpak moet worden uitgebreid.
Jongeren met dure auto’s kan worden gevraagd uit te leggen hoe zij daaraan komen.
 Als openbaar vervoer- gebieds- en samenscholingsverboden effectief zijn, worden deze
instrumenten ingezet. Hetzelfde geldt voor selectief fouilleren en cameratoezicht, waar wij groot
voorstander van zijn.
 Coffeeshops trekken criminaliteit aan en zorgen voor overlast in de wijk. Alle coffeeshops moeten
daarom de wijk uit. Het kweken van wiet door de gemeente is voor ons onbespreekbaar.
 Wij blijven ons inzetten voor het tegengaan van illegale prostitutie en de concentratie van
animeerbars en bordelen in bepaalde delen van de stad (‘s-Gravendijkwal, Scheepvaartkwartier).
Door bij bedrijfsbeëindiging panden een nieuwe bestemming te geven, kan worden voorkomen dat
deze gebruikt worden voor ongewenste activiteiten.
 Geweld tegen publieke dienstverleners en hulpverleners wordt niet geaccepteerd. Daders moeten
niet alleen strafrechtelijk, maar ook civielrechtelijk worden vervolgd. De gemeente verhaalt alle
kosten op de daders, van ziekteverzuim tot slachtofferzorg.
 Wij vinden het belangrijk dat de inzet van de wijkagent zich richt op ergernissen die voor een
gevoel van onveiligheid zorgen, zoals geluidsoverlast, hangjongeren en vuil op straat. De
wijkagent moet goed benaderbaar zijn, bijvoorbeeld via e-mail of social media, en een spreekuur
in de wijk organiseren.
 Voor burgers moet het mogelijk zijn in de nabije omgeving aangifte te doen. Vernieuwende
initiatieven zoals de mogelijkheid aangifte te doen via informatiezuilen zijn daarbij een goed
alternatief voor ouderen die geen gebruik maken van internet.
 Ouderen zijn steeds vaker het slachtoffer van babbeltrucs en vervelende colportagepraktijken. Er
komt daarom een gemeentelijk verbod op verkoop aan de deur. Collecteren voor een goed doel
moet mogelijk blijven.
 De gemeente ondersteunt het initiatief van het Havenbedrijf om een veiligheidsindex voor
bedrijven in het havengebied te ontwikkelen. Elk bedrijf krijgt op termijn een rapportcijfer
veiligheid.
 Risicovolle situaties bij grote bedrijven zoals bij Odfjell mogen niet meer voorkomen. De veiligheid
van deze bewoners staat voorop, niet de continuïteit van de bedrijfsvoering. De gemeente maakt
met de milieudienst DCMR stevige afspraken over verbetering van de inspectie en sneller
ingrijpen als dat nodig is.
 De politie moet steviger ingrijpen bij te hard rijden door woonwijken met spelende kinderen.
 Rommel op straat gooien of in het openbaar vervoer achterlaten is niet normaal. De gemeente
zorgt voor voldoende afvalbakken. Stadswachten moeten het achterlaten van afval in de openbare
ruimte intensiever handhaven.
 MOE-landers die kortdurend in de stad wonen, kunnen soms voor overlast zorgen en voor de
achteruitgang van wijken. De gemeente maakt ook naar deze tijdelijke bewoners duidelijk wat de
rechten en plichten zijn. De werkgevers en verhuurders worden – op basis van een three-strikesyou’re-out-aanpak – medeverantwoordelijk gemaakt voor het gedrag van hun werknemers
respectievelijk huurders.
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Sport en verenigingen
Zijn de voetbalshirts gewassen? Welke ouders rijden het voetbalteam naar de uitwedstrijd? Wie vlagt
er vandaag? Elke zaterdagochtend staat een groot aantal jongeren en ouderen klaar om te sporten.
Niet alleen het voetbalveld wordt regelmatig door tal van Rotterdammers gebruikt, ook andere
sportfaciliteiten worden doordeweeks en in het weekend volop gebruikt. Sport verbroedert en
verenigingen zijn het cement van onze samenleving. Deze verenigingen draaien op de belangeloze
inzet van tal van vrijwilligers.
Verenigingen hebben topprioriteit
Wij zijn dé politieke partij die opkomt voor het belang van verenigingen. Dat komt omdat de
samenleving centraal staat in ons gedachtegoed. Niet de gemeente bepaalt uiteindelijk hoe de
samenleving eruitziet of hoe wij met elkaar omgaan, maar dat doen wij zelf. Inwoners hebben elkaar
nodig, zijn goed in staat om met elkaar problemen op te lossen en krijgen met elkaar mooie
initiatieven van de grond.
Het grote aantal actieve verenigingen in Rotterdam illustreert dat goed. De leden van deze
verenigingen beoefenen met elkaar een sport of delen een passie. Op deze verenigingen ontstaan
vriendschappen, leren kinderen samenwerken, wordt er naar elkaar omgekeken en staan mensen
voor elkaar klaar. Politieke bemoeienis is vaker niét dan wél nodig. De gemeente moet verenigingen
daarom zo goed mogelijk faciliteren.
Verenigingen in Rotterdam
Eén van deze grote uitdagingen in Rotterdam is het onderhouden, renoveren en het bouwen van
sportcomplexen. Dit zijn uitdagingen die verenigingen niet alleen kunnen dragen. De kwaliteit van de
veelal oude sportcomplexen in Rotterdam is onder de maat. Door dit kwaliteitsverschil sporten
kinderen vaak in randgemeenten en is de uitstraling van verenigingen soms treurig.
Verenigingen zijn het cement van de samenleving, maar het wordt ze door de gemeente niet altijd
makkelijk gemaakt. Door het steeds verhogen van huren en verminderde sponsorinkomsten wordt het
voor verenigingen lastiger te investeren in hun maatschappelijke functie richting de wijken.
Tegelijkertijd is er de laatste jaren door de gemeente veel geïnvesteerd in sporten in de wijk buiten
verenigingen om, maar dit zijn vaak losse projecten zonder duurzaam resultaat. Wij zetten ons in voor
betaalbare sportvoorzieningen zodat alle (jonge) Rotterdammers structureel kunnen gaan sporten.
Sport op school en bij veerkrachtige verenigingen
Wat ons betreft komen er daarom vier jaar geen lastenverhogingen voor verenigingen om hen sterk te
maken en hen de ruimte te geven een brede buurtfunctie op te pakken. Door grootschalige
vernieuwing en renovatie van onze sportcomplexen en verenigingsgebouwen wordt duidelijk gemaakt
dat de gemeente Rotterdam een essentiële rol ziet weggelegd voor verenigingen in onze wijken. Deze
gebouwen staan overdag niet leeg, maar staan open voor de buurt en zijn de buurthuizen van de
toekomst. Naast sport bij verenigingen wordt sport bij scholen gestimuleerd. Schoolzwemmen en gym
moet beschikbaar zijn voor elke Rotterdams kind.
Een nieuw stadion
Wij vinden dat Rotterdam een nieuw stadion nodig heeft en willen dat de gemeente, binnen de
geldende regels, stimuleert dat deze er komt. Voor de ontwikkeling op Zuid en Rotterdam als
sportstad is een nieuw stadion nodig. Van alle in de vorige raadsperiode gepresenteerde alternatieven
is het nieuwe stadion de meest aantrekkelijke optie.
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Wat willen wij bereiken?
 Er komt geen lastenverhoging voor verenigingen om zo investeringen in leden en de
wisselwerking met de buurt mogelijk te maken.
 Meer Rotterdamse inwoners kunnen deelnemen aan sport- en sociaal-culturele activiteiten als de
accommodaties worden verbeterd. Er is een miljoeneninjectie nodig om de verouderde
sportcomplexen en verenigingsgebouwen in Rotterdam duurzaam te renoveren of te vernieuwen.
 De gemeente stelt een transparant meerjarig onderhoudsprogramma op van complexen voor
verenigingen, waarbij het huidige kwaliteitsniveau (sober en doelmatig) wordt verhoogd.
Verenigingen mogen er ook voor kiezen om het onderhoud in eigen beheer te doen, zodat de
huurkosten daardoor dalen.
 Wij willen verenigingen helpen met het nemen van duurzame maatregelen. Initiatieven om op
water en elektriciteit te besparen moeten worden gestimuleerd. De doelstelling is om het
energieverbruik van sportcomplexen en verenigingsgebouwen binnen vijf jaar te halveren.
 Wij vinden dat Rotterdam een nieuw stadion nodig heeft en willen dat de gemeente, binnen de
geldende regels, stimuleert dat deze er komt. Voor de ontwikkeling op Zuid en Rotterdam als
sportstad is er een nieuw stadion nodig.
 Multifunctioneel gebruik van accommodaties wordt gestimuleerd door in te zetten op activiteiten
op bestaande locaties, zoals sportkantines en gebouwen van de speeltuin- of
volkstuinverenigingen. Zo creëren we het ‘buurthuis van de toekomst’.
 We introduceren een spaarsysteem voor verenigingen met veel vrijwilligers en een sterke
buurtfunctie, waarmee gespaard kan worden voor het opknappen en onderhouden van hun
accommodaties, de zogenaamde ‘buurthuizen van de toekomst’.
 Sport wordt niet alleen gestimuleerd via verenigingen, maar ook via lichamelijke opvoeding en
zwemles op elke school.
 Sportevenementen en culturele activiteiten stimuleren basisschoolkinderen om kennis te maken
met verenigingen. De Koningsspelen die met de hulp van verschillende instellingen zijn
georganiseerd, kunnen daarbij als voorbeeld dienen.
 Het Jeugdsportfonds is een belangrijk en waardevol instrument om ook arme kinderen in staat te
stellen te sporten.
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Ouderen
Wij zijn een partij ván en vóór alle generaties. Ouderen nemen een belangrijke plek in onze
samenleving in. Toch is er soms te weinig aandacht voor hen. Dat komt wellicht omdat deze groep
niet meer deelneemt aan het arbeidsproces of het eind daarvan in zicht is. Dat betekent echter niet
dat de deelname aan de samenleving daarmee ook beëindigd is. Integendeel, ouderen vervullen op
veel andere manieren een waardevolle rol in onze samenleving: in de familie, de buurt, de kerk of de
vereniging. Hulpbehoevende en mindervalide ouderen verdienen onze aandacht.
Van waarde
We leven in een tijd waarin alleen datgene wat in geld is uit te drukken, echt meetelt. Wij keren ons
tegen deze ontwikkeling. De waarde van iemand of iets is niet alleen uit te drukken in zijn bijdrage aan
de economie. Wat van waarde is, is niet alleen in geld uit te drukken.
Omdat ouderen aan het eind van hun werkzame leven zijn of niet meer deelnemen aan het
arbeidsproces, lijkt het soms alsof zij niet meer meetellen. Niets is minder waar. Ouderen vervullen
vaak tal van waardevolle rollen. Ze zijn opa of oma van een stel prachtige kleinkinderen. Of ze doen
vrijwilligerswerk, helpen in het buurthuis of in de kerk. Ze zorgen ervoor dat een wijk gezellig en
leefbaar blijft. Soms verlenen ze een deel van de zorg die hun partner nodig heeft. En natuurlijk
mogen we niet vergeten wat ouderen al hebben bijgedragen. Het is belangrijk dat de gemeente
ouderen ondersteunt in het vervullen van die rol. Ook wanneer ouderen hulpbehoevend zijn
geworden, is goede ondersteuning en een waardige manier van ouder worden essentieel.
Anders ouder worden
Mensen worden gemiddeld ouder, hebben langer te kampen met chronische aandoeningen en het
aantal ouderen neemt toe. Deze ouderen hebben vaak zorg nodig. Tegelijkertijd blijven ouderen
langer gezond en actief en hebben zij gemiddeld meer te besteden dan vroeger. De behoeften van
ouderen kunnen erg verschillen. We zien steeds meer ouderen die tot op hoge leeftijd zelfstandig
blijven. De traditionele rol van familie deels wordt overgenomen door vriendenkringen en andere
sociale netwerken. Het ouderenbeleid is nog onvoldoende ingericht op deze verschillende behoeften
en wensen van ouderen.
Thuisbasis
Ouderen waarderen privacy, zelfstandigheid en een veilige omgeving. Voor het welzijn van ouderen is
het van groot belang dat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De woning is niet alleen een
goede plek voor huishoudelijke zorg, maar ook de plek van waaruit mensen deelnemen aan de
samenleving en hun netwerken onderhouden. Wij vinden daarom dat de thuiszorg fier overeind moet
blijven staan. Thuiszorg is immers veel meer dan alleen huishoudelijke hulp, maar heeft ook een
belangrijke sociale en signalerende functie.
Ouderen moeten zo lang mogelijk de regie over hun zorg kunnen voeren. Familie, vrienden en
buurtgenoten spelen hierbij een belangrijke rol. Als ouderen individueel hun zorgverleners kunnen
kiezen, kan er ruimte ontstaan voor kleinschalige zorgprojecten waarbij de individuele zorgvraag
centraal staat. Mantelzorg en professionele zorg dienen elkaar te versterken.
Wij vinden vrijwilligerswerk en mantelzorg erg belangrijk. Deze belangeloze inzet is van onschatbare
waarde voor onze samenleving. Wij willen daarom de positie versterken van mantelzorgers die een
hulpbehoevende thuis verplegen. Het langdurig verlenen van mantelzorg kan immers een zware
belasting zijn.
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Wat willen wij bereiken?
 Binnen het nieuwe College is één wethouder aanspreekbaar op het gebied van ouderen.
 Thuiszorg is een essentiële basisvoorziening waarin extra geïnvesteerd moet worden en
innovaties nodig zijn. Ouderen moeten zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
 De Wijkbus is cruciaal voor de mobiliteit van ouderen. Op de Wijkbus mag daarom niet gekort
worden.
 Wij erkennen de kostbare relatie tussen de thuiszorger en de oudere aan wie de zorg wordt
verleend. Bij het sluiten van nieuwe contracten met thuiszorgorganisaties blijft het behoud van
deze waardevolle relatie het uitgangspunt.
 Door een verbod op verkoop aan de deur moet het lastig vallen van ouderen aan de deur sterk
afnemen.
 In 2015 moeten alle tram- en bushaltes in Rotterdam zodanig zijn aangepast, dat ouderen die
moeilijk ter been zijn, toch gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.
 Wij willen woningwisseling stimuleren voor senioren die kleiner, maar levensloopbestendig willen
wonen in een comfortabele woning die betaalbaar en geschikt is voor senioren.
 Ouderen mogen niet vergeten worden in de communicatie door de gemeente. Veel informatie is
digitaal beschikbaar, maar bereikt daardoor niet altijd de ouderen.
 Mantelzorgers moeten extra steun krijgen vanuit de gemeente. Samen met zorginstellingen moet
besproken worden wat de mantelzorger nog zelf kan doen en waar extra hulp nodig is.
Mantelzorgers mogen immers niet overbelast worden.
 Wij willen een duidelijke en heldere stedelijke belangenbehartiging voor ouderen. Wij streven naar
één seniorenadviesraad voor lokaal ouderenbeleid per deelgemeente, die participeert in
buurtorganisaties.
 Wij willen dat bij de indicatiegesprekken (‘keukentafelgesprekken’) altijd een familielid ,
mantelzorger of buurman/buurvrouw aanwezig is die de belangen van de cliënt behartigt.
 Ouderen die in de buurt van hun kinderen willen gaan wonen, krijgen voorrang bij het huren van
een woning.
 Bij de inrichting van de buitenruimte moet rekening worden gehouden met mindervalide mensen.
Hinderlijke obstakels en oneffenheden in looproutes moeten worden aangepakt.
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Zorg
De zorg ondergaat ingrijpende veranderingen met directe, grote gevolgen voor onze inwoners. Vooral
in de langdurige zorg, de jeugdzorg en het welzijnswerk kunnen de komende jaren forse ingrepen
verwacht worden. Om ervoor te zorgen dat onze inwoners kwalitatief goede zorg blijven krijgen, is een
daadkrachtige inzet van alle betrokken partijen nodig.
Omzien naar elkaar
Ons uitgangspunt is dat zorg begint bij het omzien naar elkaar. Wij zijn verantwoordelijk voor onze
naasten. De gemeente kan nooit de liefdevolle zorg geven die verwanten en vrienden elkaar kunnen
geven. Wij verwachten van kinderen dat zij omzien naar hun ouders. Wij verwachten van buren dat zij
hun zieke of oude buurman helpen met z’n tuin en boodschappen. Niet alle zorg kan echter door
familie, vrienden en buren worden gedragen. Soms is aanvullende, professionele zorg nodig en dan
komt de gemeente in beeld om goede, betaalbare en toegankelijke zorg te organiseren. Ook voor
mensen zonder sociaal netwerk moet de gemeente bijspringen.
Wij willen van Rotterdam een vitale gemeente maken. Dat is een gemeente met een gezonde
leefomgeving waarin de wijk de spil is. Inwoners nemen daarin zelf verantwoordelijkheid voor hun
gezondheid en voor die van hun naasten. De gemeente biedt haar inwoners zo lang als mogelijk is
samenhangende zorg in de eigen vertrouwde omgeving. De gemeente zorgt samen met haar partners
voor een goed en toegankelijk aanbod van zorg en welzijn voor haar inwoners. Op weg naar een
vitale gemeente zijn drie pijlers belangrijk: preventie, uitvoering van de decentralisatie en
geïntegreerde wijkzorg.
Preventie
Voorkomen is beter dan genezen. Daarom willen we fors inzetten op preventie van overmatig
alcoholgebruik, roken en inactiviteit. Daarmee houden we onze inwoners langer gezond en worden
hoge gezondheidskosten op latere leeftijd voorkomen. Gezond leven blijft echter een gedeelde
verantwoordelijkheid: de gemeente en zorgverzekeraars stimuleren een gezonde levensstijl, maar de
inwoner blijft zelf verantwoordelijk. Het is belangrijk dat de gemeente zich richt op de doelgroepen die
het meest kwetsbaar zijn. Een gezonde ontwikkeling van onze jeugd is cruciaal. Wij denken daarbij
aan goede verloskundige zorg, kraamzorg voor alle moeders en een spilfunctie voor het Centrum voor
Jeugd en Gezin. Het programma Klaar voor een Kind, waarmee de hoge kindersterfte moet worden
teruggedrongen, moet worden voortgezet. Als de kinderen ouder worden, is gezonde voeding en
beweging belangrijk. Het programma ‘Rotterdam Lekker Fit!’ wordt verder uitgebreid naar alle scholen.
Uitvoering decentralisatie
Gemeenten krijgen door de decentralisatie van zorgtaken veel voor hun kiezen. Gemeenten worden
verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdzorg, de ondersteunende zorg aan huis vanuit de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Participatiewet, waarin de Wajong, de sociale
werkvoorziening en arbeidsgehandicapten ook een plek krijgen. Deze enorme opgave biedt
tegelijkertijd kansen, zoals de mogelijkheid voor gemeenten eigen accenten te leggen. Ook biedt dit
de mogelijkheid de zorg kleinschalig en cliëntgericht te organiseren. De menselijke maat is
maatgevend. Daarbij is het de uitdaging voor de gemeente om de samenwerking te zoeken met
zorgkantoren en zorgverzekeraars om zo onder meer de grensproblemen tussen de WMO, AWBZ en
zorgverzekering te voorkomen, waar inwoners onnodig de dupe van kunnen worden.
Geïntegreerde wijkzorg
Wij vinden dat de wijk de spil moet zijn bij het organiseren van de faciliteiten voor zorg en welzijn. Elke
wijk heeft een eigen karakter. Elke wijk krijgt haar eigen Wijkteam Jeugd en Gezin (gericht op opvoeden opgroei-ondersteuning) en Wijkteam Maatschappelijke Ondersteuning. Deze wijkteams werken
samen in het wijknetwerk met andere professionals en niet-professionals in het sociale domein, zoals
de huisarts, de apotheek, de thuiszorg en de jeugdzorg. Hierdoor krijgen de wijkbewoners betere zorg
die bij hen past en zijn de zorg- en welzijnsfaciliteiten dichtbij huis beschikbaar. Daarbij wordt ingezet
op het benutten van de eigen kracht van inwoners en het activeren van sociale netwerken.
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Wat willen wij bereiken?
 De gemeente streeft naar rookvrije schoolpleinen op alle scholen vanaf 2015 en gaat daarover in
overleg met de scholen.
 Een gezonde levensstijl van onze jeugd blijft van groot belang. Wij pleiten daarom voor gezonde
schoolkantines en uitbreiding van het programma ‘Rotterdam Lekker Fit!’. In de APV wordt
opgenomen dat er geen snackbars bij de poort van scholen staan.
 Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Scholen nemen deze rol niet
over. Wij pleiten er wel voor dat zij ouders aanspreken op alcoholmisbruik en obesitas bij hun
kinderen en scholen moeten ouders handvatten kunnen bieden om dit tegen te gaan.
 Aanbestedingen in de zorg moeten over meer gaan dan alleen de kosten. Kwaliteit en
toegankelijkheid van de zorg en de arbeidsvoorwaarden van de zorgmedewerkers zijn belangrijke
randvoorwaarden.
 Het Centrum voor Jeugd en Gezin moet werken als een expertisecentrum dat herkend en erkend
wordt door ouders. Dit zorgt ervoor dat problemen vroeg gesignaleerd en voorkomen worden.
 Wij blijven tegen coffeeshops. Wij pleiten voor een sterfhuisconstructie voor bestaande
coffeeshops: voor elke coffeeshop die ermee stopt, komt er geen nieuwe in de plaats.
 Wij zetten in op een zinvolle dagbesteding voor, en re-integratie van, dak- en thuislozen en
verslaafden.
 SportCode, de nieuwe gemeentelijke aanpak voor alcoholmisbruik bij verenigingen en in
sportkantines, wordt verder uitgerold over de stad. Doel daarvan is het tegengaan van
alcoholgerelateerde overlast en geweld in en om de sportvelden en bij te dragen aan een betere
gezondheid en onbedreigde talentontwikkeling van jonge Rotterdammers.
 Er wordt frequent klanttevredenheidsonderzoek gedaan naar het werk van welzijnsinstellingen. De
uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in de beoordeling van deze instellingen.
 Nog teveel Rotterdamse moeders maken geen gebruik van kraamzorg. Wij willen dat gezinnen
tijdig geattendeerd worden op deze vorm van zorg. Met kraamzorg maakt de pasgeborene een
goede start. Verloskundige zorg en kraamhulp horen standaard rondom de geboorte van het kind
geleverd te worden. De gemeente maakt afspraken met ziekenhuizen, verloskundigenpraktijken
en kraamzorginstellingen. Het programma ‘Klaar voor een Kind’ wordt voortgezet.
 Wij willen alle kinderen de mogelijkheid bieden om buiten te spelen. Daarom wordt de speelruimte
in woonwijken uitgebreid. Bewegen en samen spelen hebben immers positieve effecten op de
gezondheid en ontwikkeling van kinderen.
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Vrijwilligerswerk
Verenigingen, kerken, hobbyclubs, welzijnsorganisaties en tal van andere maatschappelijke
verbanden kunnen alleen functioneren dankzij de belangeloze inzet van talloze vrijwilligers. Zij zijn de
smeerolie van onze samenleving. In vrijwilligerswerk nemen mensen verantwoordelijkheid voor elkaar
of de buurt zonder dat daar direct iets tegenover staat. Dat maakt onze samenleving mooier en
leefbaarder voor stadsgenoten die wel wat hulp kunnen gebruiken.
Ondersteuning voor vrijwilligers
Mensen die zich als vrijwilliger inzetten voor onze stad en andere mensen kunnen rekenen op onze
volle steun. Soms lijkt het alsof alleen datgene telt dat economisch iets oplevert, maar juist in
burgerinitiatieven en vrijwilligerswerk toont onze samenleving zich van haar mooiste kant. Een stad
met veel vrijwilligers is een vitale stad!
Wat kan de gemeente doen voor vrijwilligers? Het kenmerk van vrijwilligerswerk is dat het zichzelf
organiseert. Betrokken burgers zien een probleem en springen bij. Maar de gemeente kan
vrijwilligerswerk wel aanmoedigen en ondersteunen. Wij vinden dat de gemeente elke Rotterdamse
burger mag vragen of hij of zij iets belangeloos wil bijdragen aan onze stad. De gemeente kan
daarnaast vrijwilligersorganisaties helpen bij het vinden van vrijwilligers en ervoor zorgen dat
professionals en vrijwilligers elkaar goed aanvullen en samenwerken.
Vrijwilligers in de zorg
Vrijwilligers zijn op heel verschillende plekken nodig. In de klas als voorleesmoeder, in de buurt als
surveillant, in de sportkantine als barman, in de kerk als ziekenbezoeker. In de zorgsector spelen
vrijwilligers ook een belangrijke rol. Door de ontwikkelingen in de AWBZ en de WMO wordt de
ondersteuning van ouderen door vrijwilligers steeds belangrijker. Deze vrijwilligers hebben direct
contact met mensen die voor hun welzijn afhankelijk zijn van anderen, in psychisch, medisch of
sociaal opzicht. Dat betekent dat vrijwilligers daarvoor moeten worden toegerust en professionele
ondersteuning nodig hebben.
Rol van kerken
Rotterdam heeft veel te danken aan de inzet van kerken. Rotterdam telt rond de 270 kerken en
andere christelijke geloofsgemeenschappen, met bij elkaar 200.000 leden. Veel kerkgangers doen
vrijwilligerswerk: van psychosociale hulp tot buurtwerk, van medewerking aan een voedselbank tot
hulp bij rouwverwerking. Migrantenkerken spelen daarin een belangrijke rol en leveren een bijdrage
aan de sociale cohesie in wijken. Moskeeën en andere religieuze instellingen dragen op vergelijkbare
wijze bij aan de stad.
Maatschappelijke baten
De maatschappelijke baten van vrijwilligerswerk zijn enorm. Wanneer vrijwilligers eenzame mensen
bezoeken, draagt dat bij aan hun welzijn. Een helpende hand in de dagelijkse zorg bij ouderen
voorkomt dat ouderen moeten verhuizen naar een verzorg- of verpleegtehuis. De barman bij de
sportclub, de trainer bij de hockeyvereniging, de conciërge bij het buurthuis, de mantelzorger: allemaal
leveren zij een belangrijke bijdrage aan het welzijn van mensen, leefbare wijken en een prettige sfeer
in Rotterdam.
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Wat willen wij bereiken?
 Elke nieuwe inwoner van Rotterdam of elke inwoner die de leeftijd van 18 jaar bereikt, krijgt een
persoonlijke brief van de gemeente waarin hij of zij gevraagd wordt zich actief in te zetten voor de
Rotterdamse gemeenschap. De gemeente verwijst daarbij naar bestaande vrijwilligersorganisaties
en –initiatieven. Ook de huidige inwoners wordt gevraagd mee te doen. Deze campagne komt in
de plaats van het stadsinitiatief.
 We zetten in op een vrijwilligersstructuur binnen elke deelgemeente, ondersteund door een
professionele stedelijke vrijwilligersondersteuningsorganisatie.
 De gemeente faciliteert het opzetten van bezoekteams van vrijwilligers die eenzame ouderen
bezoeken. Religieuze gemeenschappen wordt gevraagd hieraan deel te nemen. Ouderen worden
hierbij gestimuleerd zelf ook vrijwilligerswerk te verrichten.
 De gemeente faciliteert ondersteuning door vrijwilligers op het gebied van zingeving- en
levensvragen en betrekt religieuze gemeenschappen hierbij.
 Vrijwilligers worden op professionele wijze ondersteund en toegerust voor de taken die zij op zich
nemen en een bepaalde mate van deskundigheid vereisen.
 Er zal de komende jaren meer van vrijwilligers en mantelzorgers worden gevraagd. Er zal
nauwlettend gekeken worden of deze belasting niet te zwaar wordt. Overbelaste mantelzorgers
kunnen een beroep doen op Vrijwilligerswerk Rotterdam voor tijdelijke hulp.
 De gemeente moet scholen blijven ondersteunen om jongeren een maatschappelijke stage te
laten lopen. Leerlingen laten meelopen met verenigingen is voor beide partijen waardevol.
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Jeugd
Gezinnen zijn de pijlers onder de samenleving. Kinderen leren er verantwoordelijkheid te dragen voor
hun broer of zus en respect te hebben voor hun ouders. Het gezin is bij uitstek de plek waar kinderen
waarden en normen overgedragen krijgen. Maar het gaat helaas niet altijd goed. Sommige ouders
nemen de verantwoordelijkheid voor de opvoeding niet op zich. Soms ontsporen jongeren ondanks
alle inspanningen van hun ouders. Wat kan de gemeente dan doen?
Ondersteunen
De meeste Rotterdamse jongeren zijn goed in staat om zich te ontplooien en een zinvolle invulling aan
hun leven te geven. Ze gaan naar school of werken, beoefenen een sport of maken muziek. Zo
dragen zij hun steentje bij aan de gemeenschap. Zij worden daarbij gestimuleerd door hun ouders,
familie en vrienden. Maar er zijn ook jongeren die in de knel raken. Zij hebben hulp nodig.
Ouders zijn eerstverantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Niet de staat, niet de straat.
Maar als ouders deze verantwoordelijkheid niet willen of niet kunnen waarmaken, past het de overheid
om pal te staan voor de toekomst van kinderen. Door ouders aan te spreken op hun
verantwoordelijkheid, door hen te ondersteunen als het niet op eigen kracht lukt. En door in te grijpen
als het misgaat.
Sommige jongeren verzieken het voor zichzelf en hun omgeving. Zij veroorzaken overlast en zijn
soms crimineel. De gemeente moet dan hard optreden, niet alleen omdat zij het voor zichzelf
verzieken, maar ook omdat hun gedrag anderen raakt. Daarom geldt: ben je van goede wil, dan krijg
je hulp en staat de gemeente naast je; ben je dat niet, dan krijg je de gemeente tegenover je en kun je
straf verwachten. Wat ons betreft heeft iedere jongere een baan of zit op school. Niets doen is geen
optie.
Effectieve jeugdzorg
Als het niet goed gaat met jongeren, is er jeugdzorg. De verantwoordelijkheid voor de diverse vormen
van jeugdzorg ligt op dit moment bij het Rijk, de Stadsregio, het zorgkantoor en de zorgverzekeraar,
maar zal in 2015 volledig overgedragen worden aan de gemeente. Dit biedt de kans om de jeugdzorg
effectiever te maken door maatwerk te bieden en de hulp af te stemmen op de specifieke situatie. De
jeugdzorg zal zoveel mogelijk geleverd worden door de wijkteams, dichtbij huis en in de wijk. Daarbij
is ons uitgangspunt: per gezin één coördinerende hulpverlener en één plan. Als de veiligheid van
kinderen of een gezonde ontwikkeling in het geding is en uithuisplaatsing noodzakelijk is, dan heeft
pleegzorg de voorkeur, zo mogelijk in het eigen sociale netwerk.
Gezonde jeugd
Een goede fysieke en mentale gezondheid is een belangrijke randvoorwaarde voor een goede
ontwikkeling. Nog te veel jongeren leven ongezond. Drugs, alcohol en roken richten veel schade aan
en beïnvloeden de leerprestaties negatief. Het gebruik daarvan moet ontmoedigd worden. Jonge
meisjes moeten weerbaar gemaakt worden tegenover loverboys.
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Wat willen wij bereiken?
 Om de jeugdcriminaliteit en -overlast terug te dringen, kiezen wij voor de ‘kopstukkenaanpak’. Dit
betekent dat de leiders van de overlastgevende groepen hard worden aangepakt. Uit de praktijk
blijkt dat groepen door het wegvallen van sleutelfiguren snel uit elkaar vallen.
 Wij vinden dat er speciale aandacht voor de familieleden van criminele jongeren moet komen, de
zogenaamde ‘broertjes-en-zusjes-aanpak’. We moeten voorkomen dat broertjes en zusjes
hetzelfde pad op gaan.
 Jongeren tot 27 jaar zonder startkwalificatie die geen werk hebben, krijgen geen uitkering, maar
volgen een opleiding of vervullen een leerbaan in het bedrijfsleven. De gemeente organiseert
leerbanen in samenwerking met het bedrijfsleven. Een slagvaardig en efficiënt Jongerenloket
helpt jongeren in een goede richting.
 We moeten af van het beeld dat drugs, alcohol en roken geen schade aanrichten. Voorlichting op
scholen over de gevaren hiervan kan niet vroeg genoeg beginnen.
 Er moet onverminderd aandacht worden besteed aan goede seksuele voorlichting en
weerbaarheid tegenover loverboys.
 De gemeente helpt initiatieven om ouderparticipatiecreches (ouders die met elkaar een crèche
runnen) op te starten, mogelijk te maken.
 Kinderen worden wegwijs gemaakt in de mogelijkheden en risico’s van social media.
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Onderwijs
Een goede opleiding is de springplank naar een volwaardige baan. Ieder kind verdient de mogelijkheid
om zijn of haar eigen, unieke talenten te ontwikkelen. Deze talenten zijn heel verschillend en kunnen
in speciaal tot universitair onderwijs worden ontplooid. Het is belangrijk dat scholen en instellingen
maatwerk leveren zodat elk talent tot gelding wordt gebracht. Goed onderwijs is voor jongeren niet
vrijblijvend, maar schept de verplichting om zich daarvoor volledig in te zetten. Wij zijn trots op wat in
het onderwijs – van voorschool tot universiteit – is bereikt in de afgelopen jaren. De resultaten gaan
zichtbaar omhoog. Nergens is de opdracht voor het onderwijs zo groot als in Rotterdam. De kwaliteit
van het onderwijs moet verder omhoog om die opdracht waar te maken. Onderwijs is dé sleutel naar
een sterkere stad.
Van achterstand naar voorsprong
Rotterdam is de gemeente met de jongste bevolking van Nederland. Nederland vergrijst, maar
Rotterdam vergroent. Dat is een geweldige kans. Maar deze kans kan pas verzilverd worden als de
onderwijsresultaten verbeteren. We moeten een achterstand ombuigen naar een voorsprong. Dat
begint al vroeg: door de introductie van Groep 0 wordt bij jonge kinderen de taalachterstand ingelopen
voordat zij naar de kleuterschool gaan. Grote aandacht voor basisvaardigheden op het gebied van
taal en rekenen blijft nodig op het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo. De basis moet op
orde zijn. Zwakke en zeer zwakke scholen kan Rotterdam zich niet veroorloven. In het
beroepsonderwijs wordt jongeren de liefde voor het vak bijgebracht en worden zij opgeleid voor banen
die daadwerkelijk in de regio beschikbaar zijn. Deze jongeren zijn onmisbaar voor de Rotterdamse
economie. Op het voortgezet onderwijs en in het MBO blijft de inzet op het terugdringen van het
voortijdig schoolverlaten stevig, zodat veel meer jongeren van school gaan met een startkwalificatie.
Resultaat telt
Door – ook als stad – te blijven investeren in onder andere meer leertijd, in leraren en schoolleiders,
kunnen Rotterdamse scholen met hun leerlingen excellente resultaten neerzetten. Scholen leggen
verantwoording af aan de ouders, de onderwijsinspectie en de gemeente. Wij willen dat de prestaties
van scholen en leerlingen goed inzichtelijk worden gemaakt. We willen immers dat elke geïnvesteerde
euro ook echt tot een verbetering van het onderwijs leidt. Daarnaast is het van groot belang dat
ouders en de samenleving inzicht kunnen krijgen in de onderwijsresultaten van scholen.
Vorming
Onderwijs is meer dan het leren lezen, schrijven en rekenen. De pedagogische taak van de school, de
vorming van leerlingen en studenten, de overdracht van waarden en normen is ook belangrijk. Zij
worden op die manier voorbereid om volwaardig deel te nemen aan onze samenleving.
Wij staan voor de vrijheid van onderwijs. Ouders moeten de school kunnen kiezen die past bij hun
religieuze, levensbeschouwelijke of onderwijskundige overtuiging.
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Wat willen wij bereiken?
 Alle basisscholen krijgen een ‘Groep Nul’, waarin het bijbrengen van de taalbeheersing centraal
staat. Voor kinderen die een taalachterstand hebben, is deelname verplicht.
 Wij kiezen voor extra leertijd om daarmee leerlingen alsnog op het gewenste niveau te krijgen.
Scholen krijgen de mogelijkheid om extra uren les te geven in basisvakken, sport, cultuur of
loopbaanoriëntatie, bijvoorbeeld door mensen met praktijkervaring. Wat telt zijn hogere
onderwijsresultaten.
 Er is een forse investering nodig in renovatie en nieuwbouw van scholen.
 Rotterdam heeft de beste leraren nodig. Daarom pleiten wij voor een Rotterdamse onderwijs-CAO
om zo de beste leraren aan het Rotterdamse onderwijs te binden.
 Wij pleiten voor ‘opleiden voor een baan die bestaat’. Er is een mismatch tussen de opleiding van
afgestudeerden en de beschikbare banen. Jongeren moeten gemotiveerd worden om te kiezen
voor een opleiding in de techniek of de zorg, waarin genoeg werk is.
 Het aantal jongeren dat zonder een startkwalificatie de school verlaat, moet nog verder omlaag.
Bij verzuim moet daarom snel en streng worden opgetreden en de kwalificatieplicht moet
stapsgewijs worden verhoogd naar 23 jaar voor jongeren zonder diploma en werk.
 Wij zijn voorstander van vakscholen en steunen de omvorming van onze ROC's naar
branchegerichte MBO-colleges, herkenbaar voor ouders, studenten en het bedrijfsleven.
Vakinstellingen als het Hout- en Meubileringscollege en het Scheepvaart- en Transportcollege zijn
goed voor de stad.
 De gemeente Rotterdam houdt ieder jaar een verkiezing voor ‘de beste school van Rotterdam’.
Goede prestaties moeten worden beloond!
 Rotterdam moet een aantrekkelijkere studentenstad worden. Dat begint bij goede huisvesting en
een gevarieerd cultuur- en sportaanbod. De gemeente neemt meer initiatief om studenten aan de
Erasmus Universiteit en de Rotterdamse Hogescholen te huisvesten in de stad. Studenten
moeten gestimuleerd worden om ook na hun studententijd in Rotterdam te blijven wonen en
werken.
 De Erasmus Universiteit en de hogescholen zijn belangrijk voor Rotterdam. De gemeente breidt
haar samenwerking met de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven verder uit. De gemeente
faciliteert daarnaast de vestiging van deze onderwijsinstellingen in de stad.
 Rotterdam is de gateway van Europa voor China. Wij pleiten voor de vestiging van een
‘Chinasium’ in Rotterdam: een tweetalige school gericht op internationale handel.
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Duurzaamheid
Duurzaamheid is voor veel Rotterdammers een ver-van-mijn-bed-show. Daarom moet het
duurzaamheidsbeleid van de gemeente de komende jaren veel dichter bij de burger georganiseerd
worden. Want duurzaamheid gaat in de eerste plaats om een goede luchtkwaliteit, om een schone
straat zonder zwerfafval en inwoners die zuinig omgaan met afval en energie. Daarnaast levert
investeren in duurzaamheid geld en banen op. Veel bedrijven hebben dat allang begrepen en
investeren flink in energiebesparing en duurzame energie.
Vóór en dóór Rotterdammers
Duurzaamheid begint een schone leefomgeving. Voor een schone leefomgeving zijn burgers,
bedrijven en de gemeente samen verantwoordelijk. We houden niet alleen onze eigen leefomgeving
schoon, maar willen ook een leefbare aarde achterlaten aan onze kinderen. Dat betekent dat we
moeten inzetten op energiebesparing en schone energie. Rotterdam kan als grote stad en als
wereldhaven een belangrijk rol vervullen in deze overgang naar een schone economie.
Met het ‘Rotterdam Climate Initiative’ wordt hard gewerkt aan een schonere leefomgeving en het
terugdringen van de uitstoot van CO2. Wij willen dat dit ambitieuze klimaatprogramma wordt
voortgezet, maar vinden ook dat het klimaatprogramma meer op burgers en hun leefomgeving gericht
moet zijn. Dat betekent dat energiebesparing in woningen door een goede isolatie, een flinke
verbetering van de luchtkwaliteit en een groene leefomgeving in wijken meer aandacht moeten
krijgen. Wij zien graag duurzaamheidsinitiatieven in de buurt. Kunnen we inwoners faciliteren bij het
collectief opwekken van duurzame energie of sportverenigingen helpen met energiezuinige
veldverlichting? Hoe kunnen we zorgen voor een lagere energierekening bij gezinnen met een laag
inkomen?
Duurzame bedrijvigheid
Rotterdam is een van de belangrijkste doorvoerhavens ter wereld en is een belangrijke pijler onder de
Nederlandse en Rotterdamse economie. Maar zij staat soms op gespannen voet met het milieu en
een schone leefomgeving. De uitstoot van schadelijke stoffen, stank- en geluidsoverlast en een forse
mobiliteitsdruk zorgen voor overlast en gezondheidsschade. Het is onze uitdaging om de Rotterdamse
haven de komende decennia te transformeren naar een schone haven die een belangrijke rol speelt in
de economie van de toekomst. Het is daarom belangrijk dat de kansen voor werkgelegenheid in de
cleantechsector worden benut. In de gemeente moet veel ruimte zijn voor innovatieve bedrijven in de
groene sectoren.
Het is daarom van groot belang bedrijven te vragen een bijdrage te leveren aan een schone
leefomgeving en alles te doen om overlast en milieuschade te beperken. De veiligheid van
omwonenden mag nooit in het geding zijn. In Rotterdam is maatschappelijk verantwoord ondernemen
het uitgangspunt.
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Wat willen wij bereiken?
 In het Rotterdamse klimaatprogramma moet de inwoner en de kwaliteit van zijn leefomgeving
voorop komen te staan. Daarom moet het Rotterdamse klimaatprogramma inzetten op
energiebesparing in woningen, een schone en groene leefomgeving en een goede luchtkwaliteit.
 Het energiebesparingstempo van de Rotterdamse woningvoorraad moet naar 3% per jaar.
Daarvoor stelt de gemeente een Rotterdams energiebesparingsprogramma op. In het programma
Kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid moet energiebesparing een belangrijk aandachtspunt zijn.
 In navolging van de afgelopen collegeperiode willen wij het energiebesparingsfonds voor
sportverenigingen verder uitbreiden, zodat alle sportverenigingen hiervan gebruik kunnen maken.
Ook andere verenigingen in de stad moeten in dit nieuwe programma worden opgenomen.
 In het klimaatprogramma komt meer aandacht voor de rol van de inwoners en bedrijven in het
realiseren van een schone en gezonde leefomgeving. Wij willen Rotterdamse Green Deals.
 Rotterdam trekt samen op met Amsterdam, Den Haag, Utrecht en het Ministerie van Infrastructuur
en Milieu bij de invoering van aanvullende instrumenten voor het verbeteren van de luchtkwaliteit.
Bij de inzet van deze instrumenten wordt goed gekeken naar de kosten en redelijkheid van de
verschillende maatregelen.
 De maximumsnelheid op de A13 wordt weer 80 km per uur.
 Rotterdam zet fors in op de verbetering van de luchtkwaliteit op Rotterdamse basisscholen. Hoe
schoner de lucht, hoe beter de leerprestaties. Scholen krijgen daarbij meer verantwoordelijkheid
voor een goede besteding van gemeentelijke middelen voor het onderhoud van het gebouw en
voor het betrekken van ouders en andere organisaties bij het onderhouden van het
schoolgebouw.
 Naast elektrisch vervoer (personenauto’s, tweewielers) krijgt rijden op biogas een impuls. Het
openbaar vervoer maakt gebruik van hernieuwbare brandstoffen, bij voorkeur hernieuwbare
elektriciteit, biogas of waterstof.
 Rotterdam gaat door met het aanleggen en uitbreiden van P+R terreinen. Ook wordt het aantal
fietsparkeerplaatsen in woonwijken en bij OV-haltes uitgebreid.
 Wij willen laten onderzoeken op welke manier de afvalstoffenheffing omlaag kan worden gebracht
door inzamelingsmethoden van huishoudelijk afval die voor een kostenbesparing zorgen en
tegelijkertijd winst voor het milieu opleveren, bijvoorbeeld door meer gescheiden inzameling en
gedifferentieerde tarieven. Voorwaarden zijn dat gezinnen hiervan niet de dupe worden en de
meeste Rotterdammers hiervan kunnen profiteren.
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Wonen en leefomgeving
Rotterdam heeft een grote diversiteit aan woongebieden. Het Centrum is bruisend, IJsselmonde is
groen, Hoek van Holland is dorps en Delfshaven is historisch. Alle wijken hebben een eigen karakter.
Rotterdam bestaat uit verschillende ‘dorpen’, maar is toch een stad. Om de leefbaarheid te
verbeteren, is het nodig te werken aan een meer evenwichtige bevolkingsopbouw. In Rotterdam en in
het bijzonder in de wijken die dreigen af te glijden, wonen relatief veel kansarmen, 65-plussers en
jongeren, maar te weinig gezinnen, te weinig inwoners tussen de 25 en 65 jaar en te weinig middenen hogere inkomens. Hier ligt een forse uitdaging.
Evenwichtige woningvoorraad
Wij vinden het erg belangrijk dat gezinnen graag in Rotterdam wonen. Dat betekent dat de stad hard
moet werken aan de leefbaarheid van wijken en een evenwichtige woningvoorraad. Het huidige
woningaanbod bestaat in veel wijken uit (te) veel sociale huur, weinig koophuizen en weinig huizen
met een tuin, wat voor veel gezinnen een belangrijke voorwaarde is om in de stad te wonen. Er
moeten meer koopwoningen komen die geschikt zijn voor gezinnen en de leefomgeving moet meer op
kinderen worden ingericht. Daarvan profiteren niet alleen gezinnen, maar ook ouderen. Het aantal
sociale woningen moet worden teruggebracht. Vooral in de buitengebieden en in de gebieden aan de
rand van het centrum is deze gezinsvriendelijke aanpak hard nodig.
De voortzetting van de Rotterdamwet voorkomt dat de slechtste wijken voortdurend met kansarme
nieuwkomers worden opgezadeld. Er moet een gerichte aanpak komen van huisjesmelkers, die
kwetsbare groepen uitbuiten en met hun verwaarloosde huizen bijdragen aan criminaliteit en
verloedering. Er moet meer dan voorheen naar alternatieve vormen van het verbeteren van buurten
worden gezocht, zoals het verder mogelijk maken van klushuizen, stadstuinen en creatieve
herbestemming van leegstaand vastgoed. We moeten de goede ideeën en initiatieven van mensen
voor verbetering van de leefomgeving mogelijk maken en benutten.
Aantrekkelijke binnenstad
Wil Rotterdam aantrekkelijker worden voor midden- en hogere inkomens, dan zal ook de binnenstad
aantrekkelijker moeten worden gemaakt. In vergelijking met andere steden wonen in Rotterdam erg
weinig mensen in de binnenstad. Hoe kunnen we dat verbeteren? In de eerste plaats creëert
verdichting met woningen een aantrekkelijker stadsbeeld en zorgt voor meer leven in de avonduren.
Meer inpandig parkeren en meer groen in de binnenstad draagt ook bij aan een prettige leefomgeving
en een aantrekkelijk stadsimago. De publieke ruimten, zoals pleinen, functioneren te vaak meer als
doorgangszones dan dat zij een grote verblijfskwaliteit bezitten. Dit vraagt om een beter ontwerp.
Beeldbepalende architectuur, stadsparken en culturele voorzieningen zijn een belangrijke trekker voor
hogere inkomens. Zulke investeringen in de binnenstad genereren ook uitstralingseffecten voor de
economische ontwikkeling van de stad als geheel.
Mensen maken de stad
De gemeente heeft in het verleden te vaak bouwplannen ontwikkeld die weinig aansloten bij
behoeften van gebruikers. Daarom vragen grootschalige gebiedsontwikkelingen om een organische
ontwikkeling die aansluit bij de behoeften van ondernemers en inwoners. Zowel grote als kleine
bouwprojecten moeten kunnen rekenen op draagvlak van bewoners.
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Wat willen wij bereiken?
 Wij willen dat meer gezinnen en meer mensen uit de midden- en hogere inkomensgroepen zich in
Rotterdam vestigen. Wij zetten ons daarom in voor nieuwe (koop)woningen, huizen met tuinen in
wijken zoals Kralingen-Crooswijk, Delfshaven en Rotterdam-Noord en appartementen met
balkons in de binnenstad.
 Niet alleen nieuwbouwwijken, maar ook bestaande wijken moeten kindvriendelijk(er) worden
gemaakt. Dit kan onder andere door braakliggend terrein tijdelijk beschikbaar te stellen voor
particuliere initiatieven voor buurttuinen en speelvelden.
 De veiligheid van wijken hangt nauw samen met de bevolkingssamenstelling en de
woningvoorraad. Wij willen dat het aantal sociale huurwoningen wordt verminderd, vooral in de
wijken die achteruit gaan.
 Studenten van de Erasmus Universiteit en de Rotterdamse hogescholen worden gestimuleerd in
de stad te komen wonen. Hiervoor worden studentenkwartieren gecreëerd in leegstaande panden
in het centrum en de wijken Noord, Delfshaven en Charlois. Voorzieningen als flexplekken voor
studenten en faciliteiten voor jonge ondernemers maken daarvan onderdeel uit.
 De binnenstad moet worden verdicht met meer woningen en groen en het voorzieningenniveau
moet worden verbeterd.
 Investeringen in de binnenstad moeten ook uitstralingseffecten genereren voor het sociaalculturele klimaat van de stad, de economische ontwikkeling van een omliggend gebied en leiden
tot een vliegwieleffect waar ook andere stadsdelen van profiteren.
 De toenemende leegstand van kantoren en winkels vraagt om een striktere beoordeling van
nieuwbouwprojecten, meer transformatie van leegstaande panden in woningen en het stimuleren
van permanente en tijdelijke herbestemmingsinitiatieven.
 In de kwetsbare buurten moet slechte huisvesting worden aangepakt, de Rotterdamwet worden
gecontinueerd en malafide huiseigenaren worden aangepakt.
 Sloop van de slechtste woningvoorraad moet doorgaan waar nodig, maar afgewisseld worden met
renovatie en transformatie, zodat variatie in en het karakter van een buurt bewaard blijft en wordt
vergroot.
 De gemeente moet in stedelijke ontwikkeling meer gebruik maken van private en
maatschappelijke initiatieven die de stad mooier en afwisselender maken.
 Bewoners moeten meer hun leefomgeving kunnen vormengeven zoals zij dat willen en particulier
opdrachtgeverschap moet worden gestimuleerd.
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Mobiliteit
De bereikbaarheid van de stad Rotterdam en haar haven is cruciaal voor het succes van de stad. Veel
banen zijn verbonden aan de haven en de industrie en die banen zijn hard nodig. Voor Rotterdamse
inwoners betekent bereikbaarheid vooral dat je veilig en snel thuis, op je werk of in de stad kunt
komen. Met de auto, de fiets of het openbaar vervoer.
Met de auto
Er is de laatste jaren gelukkig fors geïnvesteerd in het openbaar vervoer, maar met deze projecten zijn
niet alle bereikbaarheidsproblemen opgelost. Op een aantal plaatsen zijn nieuwe wegen nodig, zoals
de nieuwe westelijke oeververbinding. Wij kiezen voor de Blankenburgtunnel en zijn voorstander van
de aansluiting van de A13 op de A16. Deze geeft eindelijk (schone) lucht voor de bewoners van het
Molenlaankwartier, die nu slachtoffer zijn van sluipverkeer naar Lansingerland. Een belangrijke
voorwaarde is dat de nieuwe weg goed moet worden ingepast, zodat het overlast voor de
omwonenden tot een minimum wordt beperkt.
De doorstroming en veiligheid van het verkeer in onze gemeente blijft een aandachtspunt. Wij zijn van
accurate informatie over omleidingen in geval van werkzaamheden en ongelukken, en voor
afstemming tussen verkeer, evenementen en wegwerkzaamheden. Op doorgaande routes in de stad
moet er sprake zijn van 'groene golven’.
Met het OV
De stad moet goed bereikbaar zijn per auto, maar we moeten mensen zoveel mogelijk verleiden om
met de fiets of het openbaar vervoer te reizen. Belangrijke projecten die de afgelopen jaren zijn
gerealiseerd, zijn het nieuwe Centraal Station met haar aansluiting op de hogesnelheidslijn, de
succesvolle Randstadrail en de P+R bij Kralingse Zoom. De steeds terugkerende bezuinigingen vanuit
het Rijk op het OV-budget voor de regio Rotterdam maakt het echter moeilijk om te blijven investeren
in het openbaar vervoer. De stadsregio heeft daardoor al meerdere keren moeten bezuinigen op het
openbaar vervoer in de regio, bijvoorbeeld door buslijnen te schrappen en trams en metro’s minder
vaak of ver te laten rijden. Nog verder schrappen in het openbaar vervoer in de gebieden buiten het
centrum is voor ons niet bespreekbaar. Deze gebieden mogen niet worden afgesneden van openbaar
vervoer. Om de veiligheid in het openbaar vervoer te verbeteren, mag cameratoezicht,
gezichtsherkenning en ov-verboden voor zwartrijders en agressievelingen worden ingezet.
Aanbesteden van openbaar vervoer kan goed uitpakken en de RET scherp houden, maar wij vinden
de samenhang tussen de metro, tram en bus ook belangrijk. Samenhang zorgt voor afstemming bij
het overstappen en veiligheid. Daarom willen we dat de metro- en tramconcessie bij de RET blijven.
Bus, metro en tram blijven dan in één hand en we maken goede afspraken over prijs en kwaliteit.
Met de fiets of lopend
Het gebruik van de fiets neemt nog steeds toe. De stijgende lijn willen we vasthouden, bijvoorbeeld
door betere bewegwijzering voor fietsers in de stad en goede stallingsmogelijkheden bij
(metro)stations, winkelcentra, scholen en zorginstellingen. Bij een gezinsvriendelijke stad horen ook
veilige fietsroutes in en tussen wijken. Ook de veiligheid van fietsende kinderen bij scholen moet, in
samenspraak met de scholen zelf, verbeterd worden. Het ‘kiss and ride’-verkeer van ouders die hun
kinderen naar school brengen, zorgt soms voor gevaarlijke situaties. Veilige fietspaden blijft een
prioriteit. Niet op tijd stoppen voor voetgangers – bijvoorbeeld op de Coolsingel, maar ook op vele
andere plekken – is hufterig gedrag en moet aangepakt worden.
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Wat willen wij bereiken?
 Wij kiezen voor de Blankenburgtunnel en zijn voorstander van de aansluiting van de A13 op de
A16. Een goede ruimtelijke inpassing is een randvoorwaarde.
 Wij blijven ons verzetten tegen de aangekondigde tolheffing op beide trajecten.
 Wij willen dat de P+R-voorziening bij station Lombardijen alsnog gerealiseerd wordt. Ons
uitgangspunt is dat P+R voorzieningen gratis te gebruiken zijn om zo het OV-gebruik te
stimuleren.
 Er mag niet nog verder geschrapt worden in openbaar vervoer in de gebieden buiten het centrum.
 Cameratoezicht, gezichtsherkenning en ov-verboden voor zwartrijders en agressievelingen
kunnen worden ingezet als deze instrumenten de politie helpen bij het handhaven van de
veiligheid.
 Wij willen dat de tram- en metroconcessie bij de RET blijft en zo de kwaliteit en veiligheid
gegarandeerd wordt.
 Verdere uitbreiding van het vervoer over water is financieel niet mogelijk. De waterbus, de
Aqualiner en de huidige veren (zoals naar Rozenburg) staan niet ter discussie. Wel wordt gekeken
of de bestaande diensten nog verbeterd kunnen worden.
 Er moet betere bewegwijzering voor fietsers in de stad komen en goede stallingsmogelijkheden bij
(metro)stations, winkelcentra, scholen en zorginstellingen.
 Er moet meer aandacht komen voor snelle en veilige fietsroutes in en tussen wijken.
 Met scholen wordt overlegd hoe de verkeersveiligheid rondom de school verbeterd kan worden.
 Betaald parkeren wordt pas ingevoerd in een wijk als dat aantoonbaar nodig is vanwege de
parkeerdruk en er draagvlak is bij de bewoners.
 De parkeervergunning moet betaalbaar blijven voor iedereen en mag niet als melkkoe gebruikt
worden.
 Pernis en Rozenburg moeten beter ontsloten worden, met aandacht voor mobiliteit voor ouderen
en veilig uitgaan van jongeren.
 Wij willen dat het aantal gevaarlijke kruispunten (‘black spots’) in Rotterdam binnen twee jaar
minstens halveert.
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Cultuur
In Rotterdam krijgt talent de ruimte. Rotterdam kent een divers cultuuraanbod. Jong en oud genieten
samen van dans, theater, muziek en beeldende kunst. De gemeente geeft bijna tachtig miljoen euro
per jaar uit aan culturele instellingen. Dit geld moet goed besteed worden. Wij kiezen daarom voor een
cultuurbeleid dat doelmatig is, gericht is op de culturele ontwikkeling van jonge Rotterdammers en
aansluit bij de wensen van Rotterdamse inwoners en bezoekers.
Stad voor talentontwikkeling
Veel Rotterdamse inwoners hechten aan cultuur. Naast het werk en hun zorg voor het gezin,
besteden zij graag tijd aan het bezoeken van een film, een concert of een kunsttentoonstelling.
Jongeren gaan na schooltijd naar de muziekschool voor piano- of drumles en studenten bezoeken
een fotografiecursus of salsales. Culturele instellingen ontvangen subsidie van de gemeente en het
Rijk om hun activiteiten te kunnen bekostigen. Zonder deze subsidie is het vaak niet mogelijk de
activiteiten breed toegankelijk te maken voor alle Rotterdamse inwoners.
Cultuur is een gemeenschappelijk goed en wordt daarom voor een deel door overheden gefinancierd.
Een hoogwaardig en divers cultureel aanbod kan Rotterdam aantrekkelijker maken voor mensen en
bedrijven buiten de gemeente. Een gezonde culturele sector levert inkomsten uit toerisme op en
creëert banen. Teveel subsidies kunnen echter de afhankelijkheid van de overheid te groot maken en
onzorgvuldige bedrijfsvoering in de hand werken. Een doelmatige besteding van publieke middelen is
daarom een belangrijke voorwaarde.
Wij hanteren drie principes bij het vormgeven van het Rotterdamse cultuurbeleid. In de eerste plaats
vinden wij dat talentontwikkeling van Rotterdamse kinderen en jongeren een belangrijke plaats moet
innemen in het cultuurbeleid. Daarnaast moet het cultuurbeleid bijdragen aan een aantrekkelijkere
binnenstad en aan de ambitie om meer hogeropgeleiden naar de stad te halen, op wie een goed
cultureel programma een belangrijke aantrekkingskracht uitoefent. In de derde plaats moeten de
wensen van de Rotterdamse inwoners in het cultuurbeleid terug te zien zijn. Met deze drie principes is
gegarandeerd dat de investeringen van de gemeente een gemeenschappelijk doel dienen en daarom
gerechtvaardigd zijn.
Creatief ondernemerschap
Rotterdam koestert haar creatieve ondernemers. De gemeente zorgt voor de goede randvoorwaarden
waaronder deze sector kan bloeien, zoals huisvesting. Creatief ondernemerschap zorgt voor innovatie
in de regio en levert daarmee een bijdrage aan het woon- en leefklimaat in de stad. Jonge en oudere
mensen voelen zich aangetrokken tot een stad waar creativiteit, kunst en cultuur gekoesterd worden.
De kracht van de creatieve sector wordt vaak nog onvoldoende benut. De gemeente moet niet
inzetten op het subsidiëren van kleine creatieve bedrijven. Veel beter kan zij de al aanwezige kleinere
creatieve bedrijvigheid verder brengen door deze bedrijven met hun vernieuwende ideeën te koppelen
aan bestaande grote bedrijven. Dan ontstaat er een kruisbestuiving die voor beide enorm waardevol
is. Zo kan de innovatiekracht van jonge architecten en productinnovators worden ingezet in andere
sectoren, zoals in het haven- en industrieel complex en medisch cluster. De gemeente kan daarin een
bemiddelende rol spelen.

32

Wat willen wij bereiken?
 Wij willen dat Rotterdam een aantrekkelijke stad is met een bruisende culturele sector. We willen
daarom de wensen van Rotterdamse inwoners centraal stellen en de talentontwikkeling voor
jongeren blijven stimuleren.
 Wij hebben geen bezwaar tegen een bezuiniging op het cultuurbudget, maar de gemeente dient
organisaties handvaten aan te reiken om hun ondernemerschap en eigen inkomsten verder uit te
breiden. De culturele sector kan bijvoorbeeld gestimuleerd worden meer samen te werken met
andere organisaties en bedrijven.
 Rotterdam moet haar culturele iconen koesteren, zoals het Nederlands Architectuurinstituut,
Scapino Ballet Rotterdam, het Rotterdams Philharmonisch Orkest, de Kunsthal en Boijmans van
Beuningen. Deze iconen blijven het visitekaartje van de gemeente.
 Bij een bruisende culturele sector hoort een groter poppodium dan nu in Rotterdam aanwezig is.
Initiatieven vanuit de markt worden daarom door ons van harte toegejuicht.
 Cultuurscouts kunnen in de deelgemeenten het cultuuraanbod op de kaart zetten. De gemeente
faciliteert deze cultuurscouts.
 De gemeente stimuleert de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen op het gebied
van cultuureducatie.
 Het monumentenbeleid moet ervoor zorgen dat de kwaliteit en identiteit van Rotterdamse
monumenten gewaarborgd blijven.
 Het behoud en gebruik van religieus erfgoed verdient bijzondere aandacht.
 In het Rotterdamse kunstdepot is veel waardevolle kunst aanwezig waarvan onvoldoende wordt
geprofiteerd. Wij willen dat de gemeente met een plan komt om beter van deze collectie te
profiteren.
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Bestuur en financiën
De gemeente is er niet voor zichzelf, maar voor Rotterdamse inwoners en bedrijven. Inwoners betalen
belasting en de gemeente moet zorgvuldig met dit geld omgaan. Dat betekent dat de gemeente alleen
die taken doet die nodig zijn, deze taken zo kostenefficient mogelijk uitvoert en niet meer geld uitgeeft
dan er binnenkomt. Het betekent ook dat belastingen redelijk moeten zijn en dat hard tegen misbruik
van voorzieningen wordt opgetreden.
Dienstbare en sobere gemeente
De gemeente is er voor inwoners en niet andersom. Samen betalen alle Rotterdamse inwoners
belastingen zodat de gemeente fietspaden, bruggen en parkeerplaatsen kan aanleggen, sociale
voorzieningen in stand kan houden en de wijken schoon en veilig kan maken. Rotterdamse inwoners
hebben door de economische crisis zelf minder te besteden en het is daarom logisch dat ook de
gemeente de broekriem aanhaalt. Dat kan op twee manieren. De gemeente kan nog eens goed
bekijken of alle taken die zij uitvoert, echt nodig zijn. Ook kan de gemeente soms met minder geld
hetzelfde voor elkaar krijgen.
Wij vinden dat de discussie over de taken van de gemeente een vervolg moet krijgen. Wat is een
kerntaak van de gemeente en wat niet? Daarbij moet de gemeente ook eerlijk zijn over de gevolgen
van een bezuiniging.
Geen lastenverzwaring
Belastingen moeten redelijk zijn. De gemeente kan niet haar gaten in de begroting opvullen door
steeds maar de belasting te verhogen. In de periode 2010-2014 was er sprake van een beperkte
lastenverzwaring. Wij vinden dat de komende collegeperiode voor de gemiddelde inwoner de
belasting op hetzelfde nominale niveau moet blijven.
Wij vinden ook dat gemeentelijke belastingen en tarieven voor gemeentelijke diensten redelijk moeten
zijn. Het is niet redelijk een bewoner van een garagebox rioolbelasting te laten betalen als de garage
niet eens op het riool is aangesloten. Ook kan nog eens kritisch gekeken worden naar de
afvalstoffenheffing voor bewoners van onzelfstandige woonruimtes.
Lokaal wat lokaal kan
De deelgemeenten maken plaats voor de nieuwe deelgemeenten. In het nieuwe bestel blijven er
voldoende mogelijkheden voor lokaal maatwerk en wordt de inspraak voor inwoners vergroot. Dat
geldt vooral voor het werk in de buitenruimte en het welzijnswerk. Wij vinden het belangrijk dat elke
deelgemeente een lokale vertegenwoordiging heeft waarin mensen zitten die op politieke kleur
gekozen worden.
Gemeentelijke dienstverlening
De gemeente heeft flink geïnvesteerd in haar dienstverlening via internet en per telefoon, maar een
fysiek loket op een redelijke reisafstand blijft nodig. De telefonische dienstverlening kan nog verder
verbeterd worden door de introductie van een terugbelgarantie. De gemeente monitort de kwaliteit van
de dienstverlening en geeft inzicht in de prestaties van de verschillende onderdelen van de
gemeentelijke organisatie.
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Wat willen wij bereiken?
 In de komende collegeperiode blijven voor de gemiddelde inwoner de belastingen op hetzelfde
nominale niveau. Tegenvallers op de begroting worden opgelost door nieuwe bezuinigen op
gemeentelijke uitgaven.
 Wij pleiten voor ‘schappelijke huren’. Daarmee bedoelen we dat voor panden die door de
gemeente verhuurd worden, een redelijke huur gevraagd wordt. De huur is kostendekkend als dat
kan, maar in sommige situaties is dat niet redelijk of wenselijk, zoals voor verenigingsgebouwen.
 Burgers mogen er op rekenen dat de gemeente eerlijk en betrouwbaar is. Van burgers die een
uitkering ontvangen, verwachten we dat ook. Daarom wordt fraude stevig aangepakt. Wie
fraudeert, verspeelt zijn rechten. De succesvolle gerichte aanpak met controles van deur tot deur
wordt voortgezet.
 De telefonische dienstverlening van de gemeente kan verder verbeterd worden door de introductie
van een terugbelgarantie.
 De gemeente verkoopt haar minderheidsaandeel in Eneco, zet het geld op de bank en gebruikt de
rente voor grondinvesteringen voor de bouw van wijken voor midden- en hogere inkomens en
gezinnen.
 Het Nieuwe Werken (flexibeler werken qua tijd en plaats) moet snel in de gemeentelijke
organisatie worden ingevoerd, zonder dat dit ten koste gaat van het dienstverleningsniveau.
 Omdat de gemeentelijke organisatie moet afslanken en er voldoende kantoorruimte beschikbaar
is, moet de gemeente zich inspannen om een substantieel deel van De Rotterdam onder te
verhuren aan marktpartijen.
 De gemeente moet op tijd haar rekeningen betalen. Ondernemers hebben recht op een snelle
betaling van hun facturen.
 Wij willen dat de gemeente inzet op digitale communicatie en aansluit bij de proef die daarvoor
door het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt uitgevoerd. Papierloos werken door de
gemeentelijke organisatie is de eerste stap.
 De gemeente stuurt inwoners en ondernemers nog wel eens van het kastje naar de muur. Om dat
te voorkomen, kunnen inwoners en ondernemers na een gesprek met een ambtenaar van de
gemeente vragen om een brief waarop de contactgegevens en de gemaakte afspraken zijn
vermeld.
 Aan mensen met een publieke functie worden hoge eisen gesteld op het gebied van integriteit.
 Instellingen waar de gemeente een subsidierelatie mee heeft, voeren een sober beloningsbeleid.
De hoogste beloning kan maximaal de beloning van een wethouder zijn. Is dat niet het geval, dan
wordt de subsidie met het surplus gekort.
 Wij zijn voorstander van nauwe samenwerking met de 24 gemeenten in de zogenoemde
Metropoolregio Rotterdam - Den Haag op de terreinen van mobiliteit, economische ontwikkeling
en groen. Daardoor kan de concurrentie met andere Europese regio’s worden aangegaan.
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