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Rotterdam verdient beter in 2009! 
 
Rotterdam is een rijke stad in een rijk land. De gemeente Rotterdam heeft 4,3 miljard euro te 
besteden voor 2009 en 1,4 miljard euro in allerlei reservepotjes. Als het aan de SP ligt, wordt dat 
geld besteed om te werken aan een Rotterdam waar alle inwoners zich thuis voelen en hun 
dromen kunnen realiseren. Daarom presenteren we in dit stuk, Rotterdam verdient beter in 2009, 
onze alternatieven voor volgend jaar. Als de SP deze stad gaat besturen willen we - met 
hetzelfde geld en dezelfde ambtenaren - Rotterdam veel socialer en leefbaarder maken. 
 
Het kabinet Balkenende-IV zorgt ervoor dat de lagere en middeninkomens steeds minder 
overhouden in hun portemonnee. Er wordt bezuinigd in plaats van geïnvesteerd in de zorg, het 
onderwijs en het openbaar vervoer. Van de kredietcrisis, veroorzaakt door topmanagers en 
bankiers, worden straks vooral gewone mensen de dupe. Het Rotterdamse gemeentebestuur van 
PvdA, CDA, VVD en GroenLinks maakt het de mensen niet veel makkelijker. PvdA-wethouder 
Karakus breekt 22.000 betaalbare woningen af om plaats te maken voor dure appartementen. 
Wethouder Schrijer helpt mensen met een uitkering niet aan een echte baan, maar wil ze ’s 
nachts bij de Roteb laten werken. Veel te weinig mensen kunnen terecht bij een 
inburgeringscursus. En er wordt ongelooflijk veel geld verspild: de nieuwe parkeergarage onder 
het Kruisplein gaat 288 euro per Rotterdams gezin kosten. 
 
De SP vindt dat Rotterdam weer van de Rotterdammers moet worden. Dat betekent: goede 
huizen in leefbare, groene, schone, veilige, gemengde wijken. We willen terug naar de menselijke 
maat: we willen een dokter en een verpleeghuis, een bibliotheek, een speeltuin of een wijkpark, 
een bus of een tram op loopafstand. We willen dat er wat gebeurt aan de positie waarin veel 
Rotterdammers zitten: een te laag inkomen, te hoge huren en energieprijzen. Jongeren moeten 
kansen krijgen: een opleiding, een baan en een betaalbaar huis kunnen vinden. De veiligheid en 
leefbaarheid in de stad moet écht worden aangepakt en niet met symboolpolitiek. 
 
Omdat Rotterdam beter verdient dan dit gemeentebestuur, doen we hieronder een aantal 
voorstellen voor wat er al in 2009 beter kan en moet. Meer lezen over de standpunten van de 
SP? Kijk dan op www.rotterdam.sp.nl/standpunten. 
Heeft u vragen of opmerkingen over deze voorstellen? Graag! E-mail sp@stadhuis.rotterdam.nl.  
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Betere buurten 
 
De SP wil publieke voorzieningen in de buurt organiseren en de menselijke maat terugbrengen in 
het beleid. Een levende buurt, met voldoende voorzieningen, waar mensen elkaar kennen en 
tegenkomen, vergroot de betrokkenheid en vermindert de anonimiteit. Daarom willen we het 
volgende: 
 
Bewoners krijgen directe zeggenschap over twintig p rocent van de WWI-investeringen.  
Een succesvolle aanpak van de Rotterdamse wijken hangt af van de mate waarin bewoners 
actief betrokken zijn. Recent onderzoek laat zien dat Rotterdam voor nagenoeg alle wijken een 
onvoldoende scoort waar het gaat om betrokkenheid van bewoners bij de aanpak van de WWI-
wijken ('Vogelaarwijken'). We brengen daarom twintig procent van het geld onder in wijk- en 
buurtbudgetten: keuzes worden voorgelegd aan bijeenkomsten van bewoners in de wijk of buurt 
of door middel van een buurtreferendum. 
 
Ook wijken die niet op het lijstje van minister Vog elaar staan maar wel meer aandacht 
nodig hebben, krijgen geld voor bewonersinitiatieve n. (1 mln) 
Het gaat dan bijvoorbeeld om wijken die slecht uit de Rotterdamse Sociale Index komen: 
Feijenoord, Jaffa, Schiemond, Nieuwe Westen-Zuid en het Witte Dorp. Voor 2009 en 2010 
begroot de SP een miljoen euro voor initiatieven uit deze wijken. 
Rotterdam heeft nog te veel wijken met een schrijnend gebrek aan groen en speelruimte. Dat 
willen we veranderen. Verder willen we meer aandacht voor sport in de buurt en voor 
dierenwelzijn. 
 
Tenminste drie procent van de oppervlakte van álle woonwijken wordt bestemd voor 
speelruimte.   
De SP wil dit jaar een plan uitgewerkt hebben over hoe we gaan zorgen dat in de hele stad 
voldoende groen en speelruimte aanwezig is op een zo kort mogelijke afstand van ieders huis. 
Goede plekken om buiten te spelen zijn van groot maatschappelijk belang en heel belangrijk voor 
de gezondheid van kinderen. 
 
Extra inzet om meer sportvoorzieningen in de buurt te realiseren (5 mln). 
Sportvoorzieningen worden in Rotterdam steeds meer naar de rand van de stad gedrongen. 
Ondanks de bestaande gemeentelijke inspanningen is er een veel wijken een groot gebrek aan 
bijvoorbeeld gymzalen, trapveldjes en goed functionerende (school)sportverenigingen. Het 
Sociaal Platform Rotterdam stelt terecht dat sport in de wijk een bindende functie kan vervullen. 
 
Iedere wijk heeft recht op een eigen wijkpark. (pm)  
Bij de ontwikkeling van locaties in versteende wijken moet de gemeente verlies nemen in de 
grondexploitatie om meer groen mogelijk te maken. Dat betekent bijvoorbeeld dat het Jan Eleveld 
op het Noordereiland en het Nassauhavenpark in Feijenoord niet bebouwd worden. De 
jarenlange belofte van een wijkpark aan de Noordsingel wordt eindelijk waargemaakt. 
 
Snel plannen maken om het dierenwelzijn in Rotterda m te verbeteren.  
Tot nu toe is er in Rotterdam geen enkele visie op dierenwelzijn in de stad. De gemeente en de 
deelgemeentes doen niets anders dan het uitvoeren van bestaand beleid. Wij willen een 
beleidskader Dierenwelzijn, om het welzijn van zowel huisdieren als in het wild levende dieren in 
Rotterdam te verbeteren. 
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Beter wonen 
 
Het Rotterdamse huisvestingsbeleid loopt vast. Het jaar 2007 was een topjaar voor de nieuw-
bouw. Landelijk werd het hoogste aantal nieuwbouw woningen opgeleverd sinds 1998, ruim 
80.000. Voor Rotterdam kwam de productie uit op 3.326 opleveringen. Maar zelfs in dit topjaar 
nam de woningvoorraad - na aftrek van sloop en samenvoegen - in onze stad toe met zegge en 
schrijve 265 woningen. In de eerste helft van 2008 werd slechts begonnen met de bouw van 354 
woningen op een doelstelling van 3200 over het hele jaar. Vooral in het segment woningen waar 
het grootste tekort bestaat - betaalbare woningen voor starters en grotere sociale huurwoningen - 
wordt zo goed als niets gebouwd, en wel veel gesloopt. Met een weer toenemende bevolking 
koerst Rotterdam aan op een nieuwe woningnood. De SP vindt dat koers nú verlegd moet 
worden: 
 
� We stellen de sloopplannen voor de hele stad en met  name voor Nieuw Crooswijk bij, 

en laten het maximum van 20 procent sociale woninge n bij nieuwbouw vallen.  
De nieuwbouwplannen voor het al gesloopte deel van Nieuw Crooswijk moeten worden 
aangepast met meer sociale huurwoningen en zo snel mogelijk uitgevoerd. Voor de rest van 
de wijk moet er een nieuw plan komen met als uitgangspunt 'slopen waar nodig, renoveren 
waar mogelijk', betaald vanuit de WWI-gelden. Indien noodzakelijk draagt de gemeente bij 
aan de grotere onrendabele top. 
 

� We starten een fonds vernieuwing volkshuisvesting o m vernieuwende en sociale 
initiatieven te steunen of op gang te brengen. (5 m ln)  
Het initiatief voor de oprichting van een bewonerscorporatie in Vreewijk krijgt hieruit een 
startsubsidie van 400.000 euro. Voor de aanpak van wijken die nog op het programma staan, 
zoals de Wielewaal en Schiebroek-Zuid, worden allianties opgezet met bewoners, gemeente 
en corporaties voor een sociale en buurtgerichte aanpak van de wijk. Onze uitgangspunten 
voor de vernieuwing van de volkshuisvesting zijn: bevordering van woningbeheer op de 
menselijke maat, zeggenschap van bewoners, duurzaamheid, kwaliteit en betaalbaarheid. 
 

� Een regeling huurgewenning voor lopende herstructur eringsprojecten. (0,5 mln) 
Om terugkeer van bewoners uit sloopbuurten daadwerkelijk mogelijk te maken, worden huren 
in de duurdere nieuwbouw voor vijf jaar aflopend gecompenseerd. 
 

� Ruimere compensatie voor (kleine) ondernemers in he rstructureringswijken (1 mln). 
De gemeente Rotterdam stimuleert bedrijvigheid in zwakke wijken door onder meer de 
kansenzones. Tegelijkertijd verliezen veel winkeliers die te maken krijgen met langdurige 
herstructureringsprojecten veel klanten en hebben ze grote moeite het hoofd boven water te 
houden. De bestaande schaderegelingen zijn volgens de SP onvoldoende. 
 

� Pak de regie in de volkshuisvesting weer terug: ric ht opnieuw een Gemeentelijk 
Woningbedrijf op. (50 mln, meerjarige reserve) 
Het opknappen van de bestaande voorraad wordt geïntensiveerd, net als de aankoop van 
particuliere panden met slecht onderhoud in wijken als de Tarwewijk, Carnisse en 
Delfshaven. De 700 woningen die de gemeente en het OBR nu bezitten zijn de start voor een 
nieuw op te richten Gemeentelijk Woningbedrijf, dat een centrale rol moet gaan spelen in het 
aanjagen van de gewenste vernieuwing en de regierol van de gemeente. Uit het IFR wordt 
hiertoe een reserve van 50 miljoen euro aangelegd voor onrendabele investeringen. 
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Beter rondkomen 
 
Het kabinet-Balkenende IV doet volgens de SP veel te weinig aan 'eerlijk delen'. De mensen die 
het minst te besteden hebben, zijn het meest de dupe van het kabinetsbeleid. De gemeente kan 
daar niet altijd veel aan doen. De gemeente kan er wel voor zorgen dat mensen die niet al te veel 
te besteden hebben, niet te veel lokale belastingen hoeven te betalen. De gemeente kan 
proberen mensen aan écht werk te helpen en ze van hun schulden van af te helpen. Wij doen 
daarom de volgende voorstellen. 
 
� De gemeentelijke belastingen en heffingen worden ee rlijker. 

De meeste Rotterdamse gezinnen gaan minder betalen; mensen met een duur koophuis en 
grote bedrijven gaan meer betalen. We verlagen de afvalstoffenheffing tot 110 euro. We 
maken de WOZ-waarde tot heffingsgrondslag van het rioolrecht. We verhogen de OZB om 
deze veranderingen per saldo financieel neutraal te maken. (Zie voor meer details het 
voorstel Lokaal eerlijk delen). 
 

� De wachtlijsten in de schuldhulpverlening moeten wo rden opgelost, met meer 
personeel en wellicht een vestiging van de Gemeente lijke Kredietbank op Zuid.  
(5,0 mln) 
Als je nog in de schulden zit, is het heel moeilijk open te staan voor werk of studie. Heel veel 
Rotterdammers hebben (problematische) schulden. De gemeente is aardig op weg met het 
professionaliseren van de schuldhulpverlening, maar er zijn nog steeds lange wachttijden en 
het maatschappelijk werk wordt overbelast door de schuldenproblematiek in de stad. 
Ook het gebruik van de bijzondere bijstand moet omhoog: het college wil het gebruik in vier 
jaar verhogen van 50 naar 60 procent, en dat is een te lage ambitie. Totaal trekt de SP vijf 
miljoen extra uit om mensen te helpen van hun schulden af te komen en om te zorgen dat 
Rotterdammers krijgen waar ze recht op hebben. 
 

� Werk moet lonen: we schaffen de participatieplaatse n af. Re-integratie voor 
uitkeringsgerechtigden moet leiden tot duurzaam wer k voor minimaal het 
minimumloon.  
Wij wijzen het idee 'werken voor je uitkering' af: mensen moeten aan een passende baan 
geholpen worden. Er moet maatwerk in de re-integratie komen. Re-integratietrajecten moeten 
aantoonbaar mensen duurzaam aan het werk helpen, en vooral gericht worden op jongeren. 
Werkloze 55-plussers kunnen we, als ze dat willen, vrijstelling van sollicitatieplicht geven. 
Commerciële re-integratiebureaus moeten veel beter gecontroleerd worden en slechts 25% 
van hun gage vooraf uitbetaald krijgen. 
 

� Wsw'ers verdienen bescherming van de overheid en mo eten fatsoenlijk worden 
betaald. 
We willen stoppen met de technocratische taakstelling voor het aantal Wsw'ers dat begeleid 
moet gaan werken: liever detacheren we mensen met de garantie dat ze op hun oude plek 
kunnen terugkeren. De sociale doelstelling van de Wsw is er niet voor niets. We houden vast 
aan de CAO Wsw. 

 

 
 
 



7 

Beter meedoen 
 
De SP wil de rust herstellen in de inburgering, de thuiszorg en bij andere voorzieningen in de 
stad: 
 
� Het Centraal Inburgeringsloket wordt afgeschaft: de  toetsing en intake laten we door 

de aanbieders doen. Het Centraal Inburgeringsloket is nu de bermudadriehoek van de 
inburgering: mensen raken kwijt en worden aan hun lot overgelaten. 
Verder willen we de marktwerking uitschakelen en bijvoorbeeld met een vaste prijs per traject 
gaan werken. We willen geen inloop- of wachtklassen meer en homogenere lesgroepen. 
De gemeente moet er bij het rijk op aandringen dat de inhoud en de duur van de cursussen 
aangepast worden aan de zeer verschillende taal- en ervaringsniveaus van de inburgeraars. 
 

� We stoppen de aanbesteding van de thuiszorg (huisho udelijke verzorging), stellen een 
vaste prijs vast en organiseren zorg zoveel mogelij k in de wijk. (pm)  
Aanbestedingen brengen aanzienlijke kosten met zich mee. De SP wil dat de gemeente een 
prijs vaststelt uitgaande van de reële kostprijs (functieschaal 15; CAO VVT).  
De thuiszorg wordt zoveel mogelijk georganiseerd volgens het concept buurtzorg: 
zorgverlening in de wijk door wijkverpleegkundigen en ziekenverzorgenden in kleine 
autonome buurtteams. Ook de huishoudelijke verzorging wordt georganiseerd vanuit deze 
buurtteams.  
 

� We investeren meer in projecten om de gezondheid va n kinderen te verbeteren. 
Inmiddels is wetenschappelijk bewezen dat gezondheidsbevorderende interventies bij 
kinderen en jongeren significant meer zin hebben dan bij volwassenen. Wij willen de 
budgetten van een aantal projecten voor volwassenen verschuiven naar 
gezondheidsbevordering van de Rotterdamse jeugd. 
 

� Het budget voor sport voor mensen met een beperking  wordt verdubbeld. (1 mln) 
Er is nu een miljoen euro beschikbaar voor bevordering van sport voor mensen met een 
beperking. Dat verdubbelen we. 

 

Betere cultuur 
 
Met de extra middelen (10,0 mln) die dit college wil inzetten in het kader van het cultuurplan 2009-
2012 is er al veel kou uit de lucht gehaald voor de culturele sector. De SP wil verder: 
 
� We geven de 'urban culture' wel een 'homebase' en p rogrammeergeld, maar geen 

megalomaan plan in de Maassilo. Daarvoor is om te beginnen 1,5 miljoen op jaarbasis ruim 
voldoende. Daarmee kan deze stroming uitgroeien en zich een vaste plek veroveren in de 
culturele basisinfrastructuur van Rotterdam. 
 

� We voegen de rest van de urban-middelen toe aan een  flexibele pot cultuurgeld om nieuwe 
initiatieven een kans te geven.  
De SP wil de culturele instellingen sterker stimuleren tot behoud van het cultureel erfgoed, tot 
meer culturele educatie en participatie van de Rotterdammers. Met een flexibele pot geld 
stimuleren we de vele initiatieven van 'community art' en broedplaatsen van jongerencultuur. 
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Beter voor jongeren 
 
Het was een goed idee om Rotterdam uit te roepen tot Jongerenhoofdstad van Europa. De 
afgelopen twee jaar is er te weinig mee gedaan. De vele miljoenen die er nog liggen moeten met 
spoed worden ingezet om een volledige mislukking te voorkomen. Alsnog moeten de scholen, de 
ROC’s, de Hogescholen en de Universiteit worden ingeschakeld, en de sportverenigingen en 
andere clubs in de stad worden gemobiliseerd. 
Het doel moet zijn dat ook na 2009 jongeren zich thuisvoelen in Rotterdam en er duurzaam iets 
mee opschieten. Daarom wil de SP voor kinderen en jongeren in elk geval het volgende: 
 
� Jongeren benaderen we vanuit het jeugdbeleid en nie t vooral als overlastprobleem. We 

investeren in jongerenwerkers en in open buurthuize n. (2 mln in 2009, 7 mln 2010 e.v.) 
De extra 50 jongerenwerkers naar aanleiding van 'Ruimte geven door grenzen te stellen' zijn 
er vooral om overlast te beperken. Wij willen 100 extra jongerenwerkers in de wijken, die 
vaak in de buurt zijn en jongeren ook echt kennen. Buurthuizen moeten liefst iedere dag open 
zijn voor jongeren, en niet slechts één of twee avonden in de week als er activiteiten 
georganiseerd worden. Mosquito's, die met een hoge zoemtoon jongeren verjagen, moeten 
worden verboden. 
 

� We maken een einde aan discriminatie in het uitgaan sleven. (0,2 mln) 
Aan de deur van discotheken vindt nog altijd veel discriminatie plaats. Dat is relatief makkelijk 
aan te pakken – het gaat slechts om een beperkt aantal gelegenheden – maar het gebeurt 
niet. De SP deed eerder tal van voorstellen, waaronder 'stapmariniers' waar jongeren op 
uitgaansavonden ter plekke een klacht kunnen indienen als ze geweigerd worden. 
 

� De ROC's brengen we terug naar de menselijke maat. 
ROC's moeten kleiner worden: docenten en directie moeten weer iedere leerling kennen, er 
moeten minder managers zijn en meer praktijkonderwijs, en de school moet liefst op hooguit 
15 minuten reisafstand van het huis van de leerling liggen. Ook de VMBO's verdienen extra 
steun. Alle jongeren zonder startkwalificatie moeten nu echt in beeld komen en goed begeleid 
worden, liefst in de wijk waar ze wonen. 
 

� Geïnvesteerd wordt in echte brede gemengde wijkscho len.  
Alle scholen moeten beoordeeld worden op hun afspiegeling van de wijk. Per deelgemeente 
komt er een centraal coördinatiepunt, waarbij alle scholen uit die deelgemeente zijn 
aangesloten. De basisscholen gaan binnen die deelgemeente werken met twee wachtlijsten: 
een voor achterstandsleerlingen en een voor leerlingen zonder achterstand. 
We kiezen voor echte brede wijkscholen, die kunnen rekenen op extra steun van de 
gemeente voor hun taken in het kader van de sociale cohesie. Scholen die een speciale en 
regionale functie vervullen, en scholen die niet meewerken aan het bestrijden van de 
segregatie, moeten het doen zonder deze extra steun. 
 

� Haal de bureaucratie en obstakels weg bij de planne n voor betere 
onderwijshuisvesting.  
Goedgekeurde plannen moeten sneller worden uitgevoerd. Het vermengen van nieuwbouw 
van scholen met huizen, winkels en kantoren is leuk voor projectontwikkelaars, maar laat 
leerlingen langer zitten in slechte en overvolle bestaande gebouwen. 
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Beter bereikbaar 
 
De visie 'Duurzame mobiliteit' die het college van B&W dit jaar presenteerde mist elke vorm van 
urgentie. Rotterdam en de Randstad slibben dicht – en dat kan niet opgelost worden als we 
blijven kiezen voor meer asfalt en een doorrijdbare binnenstad. De SP zet in op duurzame 
mobiliteit waarin voetgangers, fietsers en openbaar vervoer letterlijk en figuurlijk voorrang krijgen. 
Wij stellen voor 2009 en verder voor: 
 
� We gaan aan de slag met een 'Noodplan duurzame mobi liteit' om de stad bereikbaar te 

houden. Samen met de Stadsregio maken we plannen voor omvangrijke investeringen in 
een hoogwaardig, frequent, fijnmazig en betaalbaar openbaar vervoer in de stad, de regio en 
de Randstad. Daarvoor komen we op bij het Rijk. De SP wil onder meer uitbreiding van het 
metro of tramplus-systeem met een ringlijn die de bestaande lijnen verbindt, fijnmaziger 
busverbindingen tussen de wijken, uitbreiding van vervoer over water en collectief vervoer 
van en naar de grote bedrijfslocaties. 
 

� Het hele openbaar vervoer in de stadsregio Rotterda m wordt per 1 januari 2009 
structureel gratis voor 65-plus en 12-min. (7 mln) 
Dat is een eerste stap naar gratis openbaar vervoer in de regio voor iedereen. (Zie de nota 
Goed, veilig en gratis voor meer informatie)  
Rotterdam zet 7 miljoen jaarlijks in voor deze eerste stap naar gratis openbaar vervoer, 
stimuleert andere gemeentes in de regio mee te doen en legt een claim op het rijk om de 
financiering zo snel mogelijk over te nemen. 
 

� We maken ook het Vervoer op Maat gratis voor alle g eïndiceerde gebruikers. 
Juist voor deze groep Rotterdammers is veel winst te behalen in het voorkomen van sociaal 
isolement en bereikbaar houden van essentiële voorzieningen. De SP wil verder een 
onafhankelijk punt waar mensen terecht kunnen met klachten over Vervoer op Maat. 
 

� In het binnenstadsplan maken we een strategische ke uze voor een autoluwe 
binnenstad.  Dat betekent onder meer een autovrij stadsplein op de Coolsingel (van de 
Meent tot het Hofplein) en afzien van nieuwe parkeergarages in het centrum (zoals de 
Kruispleingarage). 
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Beter veilig 
 
Iedereen is voor een veilige stad. Ook de SP. Criminelen moeten worden aangepakt en 
opgepakt. Overlast moet worden tegengegaan. Maar het gemeentebestuur is de afgelopen jaren 
doorgeslagen in maatregelen die vaak niet helpen. In onze nota Rotterdam draait door hebben 
we dit voorjaar onze kritiek verwoord en alternatieven aangedragen voor het Rotterdamse 
veiligheidsbeleid. Hieronder doen we daarnaast een aantal concrete voorstellen voor 2009: 

 
� Herkenbaar toezicht: vaste conciërges in winkelcent ra en op metrostations. (1 mln) 

De SP is niet principieel tegen cameratoezicht, maar vindt menselijk toezicht vaak beter. Juist 
buiten hun eigen wijk voelen mensen zich vaak onveilig. De SP wil de herkenbaarheid in de 
publieke ruimte vergroten en pleit voor een experiment met 20 vaste 'conciërges' in een 
aantal winkelcentra en op metrostations. Deze dienen als aanspreekpunt voor bezoekers en 
houden de algehele staat van de plaats waar zij in dienst zijn in de gaten. Bij succes kan dit 
verder worden uitgebreid. 
 

� Zet wijkgerichte steunpunten MOE-ers op en pak mala fide uitzendbureaus aan  
(0,5 mln). 
De aanpak van de problemen van en met arbeidsmigranten uit Midden en Oost Europa blijft 
te veel steken in een beroep op minister Donner om in actie te komen. Rotterdam moet zelf 
actiever optreden. De kern is de aanpak van malafide uitzendbureaus en overbewoning.  
De SP wil stadsbrede controle-acties naar malafide praktijken van uitzendbureaus die werken 
met arbeidsmigranten. De motie van de SP voor wijkgerichte steunpunten waarin 
bewonersorganisaties, vakbonden en MOE-ers zelf betrokken zijn moet alsnog worden 
uitgevoerd: zo kunnen uitbuiting en overlastgevende situaties goed aangepakt worden. 
 

� Stop de vertrutting: meer vrije sluitingstijden, mi nder moeilijk doen over terrassen. 
Rotterdam dreigt te vertrutten, en dat wil de SP keren. Cafés moeten in het centrum waar dat 
mogelijk is langer open zijn, en horeca-ondernemers zouden zich in minder bochten moeten 
hoeven wringen om een terrasvergunning of andere vergunningen (zoals bijvoorbeeld voor 
het aanleggen van een rookruimte of -overkapping) te krijgen. Die vergunningen kunnen 
goedkoper door te bezuinigen op 'regisseurs' die ondernemers soms eerder in de weg zitten 
dan helpen. 
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Hoe gaan we onze plannen betalen? 
 
Veel plannen van de SP kosten geen geld, en betekenen simpelweg een verschuiving tussen 
bestaande budgetten en diensten. Een aantal plannen kost wel geld.  
Een deel van onze plannen op het gebied van werk en inkomen is te dekken uit het overschot op 
het werkdeel van de WWB. Een deel van onze plannen voor de volkshuisvesting zijn te dekken 
uit het IFR. Daarnaast maken we de volgende algemene opmerkingen: 
 
Vele miljoenen zijn beschikbaar door een andere kijk op de noodzakelijke hoogte en inzet van de 
Financieringsreserve (54,5 mln) het IFR (794,1 mln)  en het Innovatiefonds (4,4 mln). 
Als gevolg van de kredietcrisis heeft de SP sowieso grote twijfels aan de waarde van de 
bestaande reserves en voorzieningen. Een herijking en herschikking is dringend gewenst om een 
juist beeld te krijgen van het werkelijke financiele vermogen van de stad Rotterdam. 
 
De SP wil net als het college vele miljoenen vrijspelen door handhaving van de taakstelling van 
2,5% in 2009 bij alle diensten in het kader van “oud voor nieuw”. Het nieuw van de SP verschilt 
natuurlijk sterk van dat van het huidige college: sommige zaken die zij willen schrappen zouden 
wij juist willen handhaven of zelfs versterken. 
 
Veel geld kan gevonden worden door uitstel of afstel van geplande investeringen waaraan wij 
minder prioriteit geven, zoals de uitbreiding van het Topsportcentrum (21,3 mln) en de Topsport 
indoor atletiekbaan (10,0 mln). Ook de gelden voor het Urban Culture Podium  
(11,0 mln) zetten wij anders in. 
Dat geldt ook voor de vele plannen voor parkeergarages in de stad. De SP wil dat een keuze 
gemaakt wordt voor een autoluwe binnenstad, waar mensen met het openbaar vervoer naartoe 
komen (bijvoorbeeld vanaf P+R-terreinen). Een garage bouwen onder het Kruisplein bijvoorbeeld 
zorgt juist voor veel meer verkeer in de stad en kost 78,4 mln, ofwel 288 euro per Rotterdams 
gezin. 
 
In de stad zijn er tal van organen en projecten die de SP liever verminderd of afgeschaft zou 
willen zien. Een aantal willekeurige voorbeelden: de Economic Development Board Rotterdam 
(2,8 mln) kan wat ons betreft beter vandaag dan morgen worden afgeschaft. De Chief Marketing 
Officer (0,5 mln), die Rotterdam overal en nergens moet promoten mag heus wat minder kosten. 
De Rotterdamwet kost 0,9 mln aan uitvoeringskosten per jaar en is wat ons betreft volkomen 
zinloos. Op buitenlandse reizen van het gemeentebestuur, gemeenteraadsleden en ambtenaren 
mag wat ons betreft ook flink worden bezuinigd  
(0,5 mln). 
 
Rotterdam is een rijke stad in een rijk land. De SP maakt de keuze om dat geld in te zetten voor 
een écht sociaal en leefbaar Rotterdam. Daarom doen we bij de behandeling van de begroting in 
de gemeenteraad deze maand de voorstellen die we hierboven opsommen. Kijk voor meer 
informatie op www.rotterdam.sp.nl. Reacties? Graag! E-mail sp@stadhuis.rotterdam.nl.  
 


