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Een beter Rotterdam voor hetzelfde geld!

De SP wil een nieuwe koers voor Rotterdam. In ons verkiezingsprogramma voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2010, 'Een nieuwe koers voor Rotterdam!', doen wij tal van 
voorstellen over hoe we het in Rotterdam de komende vier jaar menselijker en socialer willen 
maken. Met een aantal van onze plannen kunnen we al volgend jaar beginnen. Daarvoor doen 
we voorstellen in deze alternatieve begroting.

Het huidige Rotterdamse gemeentebestuur van PvdA, CDA en GroenLinks maakt vaak 
verkeerde en rechtse plannen. Betaalbare woningen worden gesloopt, en er worden dure huizen 
en prestigeprojecten gebouwd waar geen Rotterdammer op zit te wachten. Overal worden 
camera's opgehangen en samenscholingsverboden ingesteld, maar in jongerenwerk en 
-voorzieningen wordt niet geïnvesteerd. Projectontwikkelaars krijgen vanwege de crisis een 
blanco cheque van 200 miljoen euro van de gemeente, terwijl mensen in de bijstand steeds 
verder erop achteruit gaan en geen enkele kans krijgen op fatsoenlijk betaald en zinvol werk.

De SP wil dat anders. We willen schrappen in rechtse hobby's als de EDBR, snoepreisjes naar 
het buitenland, topsalarissen voor bedrijven waarvan de gemeente eigenaar is, cameratoezicht 
op iedere straathoek, en kredieten van 200 miljoen voor projectontwikkelaars om hun dure 
nieuwbouw overeind te houden. We willen investeren in werkgelegenheid voor Rotterdammers, 
in armoedebestrijding, in betaalbare huisvesting, in jongerenwerk en -voorzieningen, in 
betaalbaar openbaar vervoer, en in echte zeggenschap voor Rotterdammers. We kiezen voor 
eerlijkere lokale belastingen, waardoor gewone Rotterdammers er 150 euro per jaar op vooruit 
gaan. Dat kunnen we allemaal mórgen al doen.

In deze alternatieve begroting geven we een overzicht per beleidsveld van zaken die wij zouden 
veranderen als wij deze stad besturen. Dit document is geen overzicht van álles wat de SP de 
komende vier jaar voor elkaar wil krijgen. Daarvoor verwijzen we naar ons 
verkiezingsprogramma. Een alternatieve begroting is altijd geredeneerd vanuit de financiële en 
politieke kaders van het college, die niet de onze zijn. We willen met deze alternatieve begroting 
wel twee dingen aantonen: dat het goed mogelijk is morgen al te beginnen met een nieuwe koers 
voor Rotterdam, en dat de plannen van de SP daarvoor haalbaar en betaalbaar zijn.
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1. Beleidsveld Raad

Verlaging raadsvergoeding
We verlagen de vergoeding voor raadsleden met het wettelijke maximum, namelijk twintig 
procent. De wachtgeldregeling wordt per 2014 versoberd.

Bezuiniging buitenlandse reizen
We korten op buitenlandse reizen voor raads- en collegeleden. Commissies gaan onnodig op reis 
naar verre bestemmingen als Toronto of Sjanghai. Wethouders en ambtenaren geven 
tienduizenden euro's uit aan reizen naar soortgelijke bestemmingen.

2. Beleidsveld College

Versobering Tour de France
De SP is van mening dat ook met 6,5 mln een prachtige Grand Dėpart georganiseerd kan 
worden. Voor extra's moet vooral een beroep gedaan worden op het Rotterdamse bedrijfsleven.

CMO en World Expo Sjanghai
De SP wil bezuinigen op de City Marketing ten behoeve van het bedrijfsleven. Het 
maatschappelijk rendement in termen van werkgelegenheid en andere sociale doelen is 
twijfelachtig. Wie mogelijk profiteert van deze activiteiten – de grote bedrijven in haven en 
industrie – hebben voldoende middelen om de kosten te dragen.

Geen gemeentelijke steun EDBR
De SP is blij dat het college al besloten heeft de Economic Development Board Rotterdam 
(EDBR) te korten op haar budget. Wat de SP betreft geldt: dit lobby en adviesorgaan van grote 
bedrijven en banken hoeft geheel niet door de gemeente gesteund te worden. Het bedrijfsleven 
kan prima zelf de kosten dragen van de eigen lobby.

Strikt handhaven Aboutaleb-norm
De gemeente moet het goede voorbeeld geven aan maatschappelijke ondernemingen als 
corporaties en zorginstellingen door de te hoge top salarissen van hoge ambtenaren aan te 
pakken. In drie jaar tijd zorgen we ervoor dat geen enkele ambtenaar een hoger salaris heeft dan 
de burgemeester.
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2010 2011 2012 2013
Verlaging raadsvergoeding 300 400 400 400
Bezuiniging buitenlandse reizen 500 500 500 500
Totaal 800 900 900 900

2010 2011 2012 2013
1000 0 0 0

Geen deelname World Expo Sjanghai 1200 0 0 0
Opheffen CMO 688 688 488 488
Geen gemeentelijke steun EDBR 2800 2150 2150 2150

200 300 400 400
Totaal 5888 3138 3038 3038

Versobering Tour de France

Strikt handhaven Aboutaleb-norm



3. Beleidsveld Deelgemeenten

Afschaffen deelgemeenten: bestuurskosten
De gemeenteraad heeft dit najaar de allerlaatste kans om de deelgemeenten per 2010 af te 
schaffen, en te zorgen dat we niet nog vier jaar vastzitten aan het verouderde stelsel. De 
salarissen van deelgemeentepolitici kosten ons tien miljoen per jaar. Na aftrek van 
wachtgeldverplichtingen voor de komende jaren levert het afschaffen van de deelgemeente ons 
7,5 miljoen per jaar op.

Taakstelling efficiëntere bedrijfsvoering door afschaffen deelgemeenten
Leefbaar Rotterdam heeft eerder becijferd dat de totale kosten van het deelgemeentebestel 
ongeveer 40 miljoen per jaar bedragen (op een beïnvloedbaar budget van 30 miljoen). Wij 
boeken daarom een oplopende efficiency-taakstelling in voor het afschaffen van de 
deelgemeenten.

5. Beleidsveld Algemene middelen

Lokaal eerlijk delen
Vorig jaar heeft de SP een uitgebreid onderbouwd voorstel gedaan om de lokale lasten eerlijker 
te verdelen. De SP wil de afvalstoffenheffing verlagen naar 120 euro per huishouden per jaar. Dit 
wordt gedekt door de rioolheffing volledig WOZ-waardeafhankelijk te maken en de OZB te 
verhogen. Het resultaat is dat grote bedrijven meer gaan betalen, terwijl kopers met een huis tot 
300.000 euro en huurders er 150 tot 200 euro per jaar op vooruitgaan.

6. Beleidsveld Sport en recreatie

Vooralsnog niet uitvoeren Olympisch Plan
De lobby voor de Olympische Spelen in 2028 is wat ons betreft geen taak van de gemeente 
Rotterdam, maar van het Rijk.

Structureel open houden sporthal Asterlo
Sporthal Asterlo blijft open om de sportvoorzieningen op wijkniveau in de deelgemeente Charlois 
op peil te houden. 
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2010 2011 2012 2013
Lokaal eerlijk delen 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0

2010 2011 2012 2013
Vooralsnog niet uitvoeren Olympisch Plan 545 545 545 0

0 -140 -140 -140
-1000 -1000 -1000 -1000
-2500 0 0 0

Totaal -2955 -595 -595 -1140

Structureel open houden sporthal Asterlo
Geen subsidiekorting Blijdorp
Investering Plaswijckpark

2010 2011 2012 2013
Afschaffen deelgemeenten 5700 7500 7500 7500
Taakstelling efficiëntere bedrijfsvoering 7000 14000 21000 28000
Totaal 12700 21500 28500 35500



Geen subsidiekorting Blijdorp en investering in Plaswijckpark
Het college wil 1 mln korten op de subsidie aan Diergaarde Blijdorp. De SP vindt deze 
bezuiniging onwenselijk. Plaswijckpark heeft aangegeven akkoord te gaan met een kleine 
subsidiekorting, als de gemeente bereid is te investeren in het beter en leuker maken van het 
park. De SP wil daarvoor al volgend jaar geld vrijmaken.

7. Beleidsveld Volksgezondheid en Maatschappelijke opvang

Noodopvang en leefgeld illegalen via Noodfonds voor illegalen
Ook illegalen vallen onder de zorgplicht van de gemeente. We stellen een noodfonds in zodat 
schrijnende gevallen (tijdelijk) opvang en leefgeld kunnen krijgen.

Extra ouderenconsultatiebureaus
De SP wil de lichameljjke en psychische gezondheid van ouderen beter in de gaten houden. We 
verdubbelen daarom het aantal ouderenconsultatiebureaus.

Opvang en begeleiding tienermoeders
De begeleiding en opvang van tienermoeders wordt met 1 mln geïntensiveerd.

Afschaffen regiobinding
We schaffen de discriminatoire regel af dat alleen Rotterdamse daklozen welkom zijn in onze 
nacht- en dagopvang. Dit voorstel is kostenneutraal, omdat tegenover eventueel extra gebruik 
verminderde bureaucratie staat.

Behouden dagloonregeling
We behouden de dagloonregeling zoals die nu is, zodat de MO-doelgroep hun zinnige 
dagbesteding en zakcentje kan houden.

8. Beleidsveld Welzijn en armoedebeleid

5

2010 2011 2012 2013
-300 -300 -300 -300

Extra ouderenconsultatiebureaus -500 -500 -500 -500
-1000 -1000 -1000 -1000

0 0 0 0
0 0 0 0

Totaal -1800 -1800 -1800 -1800

Noodopvang en leefgeld illegalen

Opvang en begeleiding tienermoeders
Afschaffen regiobinding
Behouden dagloonregeling

2010 2011 2012 2013
Uitbreiding langdurigheidstoeslag -3000 -3000 -3000 -3000

-1000 -1975 -1975 -1975
-1500 -1500 -1500 -1500

Uitbreiding huisbezoeken aan ouderen -1500 -1500 -1500 -1500
Veiligheid en kwaliteit leerlingenvervoer -500 -500 -500 -500
Totaal -7500 -8475 -8475 -8475

Formulierenteam
Invoeren schuldenteams in de wijken



Uitbreiding langdurigheidstoeslag
De langdurigheidstoeslag wordt ook uitgekeerd aan mensen die een inkomen hebben tot 120 
procent van het minimum.

Formulierenteam
Het huidige formulierenteam wordt structureel gemaakt. We kiezen daarnaast voor een 
intensivering à 1 mln per jaar met als belangrijkste doel het gebruik van de bijzondere bijstand te 
verhogen.

Invoeren schuldenteams in de wijken
We maken speciale schulden-teams in de wijken die alles weten van het oplossen én voorkómen 
van schulden – en indien nodig mensen kunnen helpen zich bij de Kredietbank aan te melden.

Uitbreiden huisbezoeken aan ouderen
Er komen twee keer zoveel ouderenteams.

Verbeteren leerlingenvervoer
De veiligheid en kwaliteit leerlingenvervoer van en naar speciaal onderwijs gaat omhoog. Er 
wordt gereden met kleinere busjes en minder met gemengde groepen gereden.

9. Beleidsveld Participatie

Invoeren en begeleiden wijkraden / zeggenschap in de buurten
De SP is voor afschaffing van de deelgemeenten en voor de invoering van zeggenschap van 
Rotterdammers over hun leefomgeving op een zo laag mogelijk niveau. De hier opgevoerde 
kosten zijn voor het stedelijke organiseren en begeleiden van die democratie in de buurt. Voor de 
inhoudelijke uitwerking verwijzen we naar onze eerdere (initiatief)voorstellen daarover.

Uitvoeringskosten stads-visie-debatten
De SP wil dat álle Rotterdammers niet alleen betrokken worden bij beslissingen die hun buurt 
aan gaan, maar ook bij beslissingen die de hele stad aangaan. Daarom organiseren we ongeveer 
twee maal per jaar een breed maatschappelijk debat in de hele stad over een onderwerp als de 
toekomst van de volkshuisvesting, het openbaar vervoer in de stad of de veiligheid. Met 
discussiebijeenkomsten, een enquête / oproep ideeën in te sturen onder alle Rotterdammers, en 
een duidelijke terugkoppeling en verantwoording.

Bewonersinitiatieven niet-Vogelaarwijken
Al eerder pleitte de SP voor extra investeringen in wijken die bij toeval (door de vrij willekeurige 
postcode-indeling van VROM voor de 40 wijken) buiten de WWI-aanpak zijn gevallen. We maken 
1 mln vrij voor bewonersinitiatieven in wijken als Feijenoord, Schiemond en Oud-Mathenesse.
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2010 2011 2012 2013
-3750 -5000 -5000 -5000

Uitvoeringskosten stads-visie-debatten -500 -500 -500 -500
-1000 -1000 -1000 -1000

Afbouwen Mensen Maken de Stad 0 1400 1400 1400
Iedereen inburgeren in eigen wijk -1000 -1000 -1000 -1000
Dagbesteding voor iedereen -3000 -3000 -3000 -3000
Totaal -9250 -9100 -9100 -9100

Invoeren en begeleiden buurtzeggenschap

Bewonersinitiatieven niet-Vogelaarwijken



Afbouwen Mensen Maken de Stad
Er gaat veel geld naar Mensen Maken de Stad terwijl het rendement ervan, ook op basis van 
wetenschappelijk onderzoek, twijfelachtig is. De SP investeert dat geld liever in daadwerkelijke 
zeggenschap van Rotterdammers over hun leefomgeving. Uit gezamenlijke zeggenschap en 
verantwoordelijkheid komt ook betrokkenheid bij de buurt voort.

Iedereen inburgeren in eigen wijk
Het moet mogelijk zijn om in je eigen wijk een taal- of inburgeringscursus te volgen. Vooral voor 
niet-inburgeringsplichtigen kunnen de drempels niet laag genoeg zijn. Inburgeren moet binnen 
schooltijd en/of met goede kinderopvang gebeuren.

Dagbesteding voor iedereen
Door rijksbezuinigingen is er nu erg weinig aanbod aan nuttige en beschaafde dagopvang en –
besteding voor verstandelijk gehandicapten, licht dementerende ouderen en (ex-)psychiatrisch 
patiënten. De SP zorgt ervoor dat instellingen die deze opvang kunnen realiseren samen gaan 
werken, en zorgen voor een stadsbreed aanbod in alle wijken.

10. Beleidsveld Cultuur

Versterking cultuurbereik
In de culturele sector liggen de budgetten tot 2012 grotendeels vast in het Cultuurplan.  Enkele 
knelpunten worden door het college opgelost. Voor grote zaken, zoals het oude Lantaren/Venster 
aan de Gouvernestraat, het Stadsmusem, het depot van Boijmans, de Middenzaal en de huur 
van de gebouwen voor de kunstinstellingen zal het volgende college een oplossing moeten 
vinden. Wat betreft de Begroting 2010 wil de SP juist niet bezuinigen op succesvolle 
programma’s als Music Matters (-90) en Kosmopolis (-220), die een belangrijke rol spelen bij de 
verbreding van het cultuurbereik.

11. Beleidsveld Onderwijs

Terugdraaien bezuiniging brede school
In het onderwijs is eindelijk veel draagvlak voor de brede school en een verlengde schooldag. 
Dan is het een verkeerd signaal om extra geld daarvoor weer weg te halen en de lasten opnieuw 
te laten dragen door de onderwijzers zelf. In de wijken neemt de school een centrale plaats in, 
met steun van de bewoners en met synergie rond welzijn en cultuur. De brede school moet dus 
versterkt worden in plaats van afgeknepen.
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2010 2011 2012 2013
Terugdraaien bezuiniging brede school -2000 -2000 -2000 -2000
Totaal -2000 -2000 -2000 -2000

2010 2011 2012 2013
-310 -310 -310 -310

Totaal -310 -310 -310 -310
Versterking cultuurbereik



12. Beleidsveld Jeugd

Jongerenwerkers en open buurthuizen
Ook na de bescheiden investering in jongerenwerk in het kader van 'Ruimte geven en grenzen 
stellen' telt Rotterdam slechts één jongerenwerker per 670 jongeren. In veel deelgemeenten zijn 
nauwelijks ambulant jongerenwerkers beschikbaar. Sommige jongerencentra zijn maar één 
avond in de week open. De SP wil zowel jongerenwerk als jongerenvoorzieningen in de buurt 
structureel uitbreiden.

Vermindering tekort stageplaatsen
De SP maakt het budget voor de vermindering van het tekort aan stageplaatsen en 
leerwerkplekken in het kader van de Wet Investeren in Jongeren in Rotterdam uit het sociaal 
programma structureel. Zeker met de economische crisis is het van belang een gemeentelijke 
inspanning te leveren om te zorgen dat iedereen een stageplaats of leerwerkplek kan vinden.

Gratis Rotterdampas jongeren
De SP wil dat alle Rotterdamse jongeren die 18 jaar worden een gratis Rotterdampas krijgen, en 
aangemoedigd worden die de jaren erna te behouden.

Extra contactmoment JGZ met 16 jaar
Juist in een stad als Rotterdam moet goed in de gaten gehouden hoe het staat met de fysieke en 
psychische gezondheid van onze jongeren. Daarom wil de SP dat er een extra contactmoment in 
de jeugdgezondheidszorg komt met 16 jaar.

Plan aanpak arbeidsdicriminatie allochtone jongeren
De gemeente moet een actieve inspanning gaan leveren om arbeidsdiscriminatie aan te pakken. 
Dat kan door geen overheidssteun te geven aan bedrijven met onvoldoende diversiteit, de 
diversiteit van bedrijven in de regio in kaart te brengen, en jongeren empowerment-trainingen te 
geven.

13. Beleidsveld Werk en inkomen

Plan van de Arbeid
Er is in Rotterdam zat werk. Dat wil zeggen zat werk te doen. Het afbouwen van de ID-regeling 
heeft forse gaten geslagen bij onder meer welzijnsinstellingen, het buurt- en speeltuinwerk en 
scholen. De gemeente Rotterdam zorgt in vier jaar tijd voor 2000 additionele arbeidsplaatsen. 
Per jaar komen er vijfhonderd volwaardige arbeidsplaatsen bij, waarvan een deel bestaat uit 
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2010 2011 2012 2013
Jongerenwerkers en open buurthuizen -2500 -5000 -7500 -7500
Vermindering tekort stageplaatsen 0 -200 -200 -200
Gratis Rotterdampas jongeren -150 -150 -150 -150
Extra contactmoment JGZ met 16 jaar -400 -400 -400 -400
Aanpak arbeidsdiscriminatie -100 -100 -100 -100
Totaal -3150 -5850 -8350 -8350

2010 2011 2012 2013
Plan van de Arbeid -3000 -6000 -9000 -12000
Totaal -3000 -6000 -9000 -12000



participatieplaatsen omgezet in een echte baan. We denken daarbij vooral aan het vele werk dat 
nu blijft liggen in buurten en wijken: dagelijks extra onderhoud van parkjes en pleinen, 
ondersteuning van vrijwilligers in buurt- en speeltuinwerk, jongerenwerk en conciërges op 
scholen.

14. Beleidsveld Sociale werkvoorziening

Handhaven gemeentelijke bijdrage Wsw
Om de huidige arbeidsplaatsen te behouden en meer te kunnen investeren in begeleiding en 
ondersteuning van Wsw'ers, moet de gemeente een eigen bijdrage blijven leveren aan de 
uitvoering van de Wsw.

Wsw in de wijk
Mensen die werken in het kader van de Sociale Werkvoorziening moeten, als ze dat willen, de 
kans krijgen in hun eigen wijk onder gedegen begeleiding aan de slag te gaan. Kleine groepjes 
zorgen daarbij voor maximale mogelijkheid tot ontwikkeling. 

Beter personeelsbeleid in de Sociale Werkvoorziening
Alle werknemers krijgen een persoonlijk ontwikkelingsplan en een jaarlijks functioneringsgesprek. 
Er  moet een mogelijkheid komen voor zowel verticale als horizontale promotie.

Stoppen met pilot De Vries
We gaan niet aan de slag met de slechte plannen van de commissie-De Vries. Dus: geen afbraak 
van de Wsw-CAO, en niet in de Sociale Werkvoorziening werken met behoud van uitkering. 

15. Beleidsveld Openbare orde en veiligheid

Geen netto uitbreiding cameratoezicht
In de begroting 2010 reserveert het college 1,331 mln extra voor cameratoezicht. De SP stelt 
voor geen netto extra cameratoezicht in de stad in te zetten, maar op bestaande plekken waar 
cameratoezicht is kritisch te bekijken of toezicht daar nog is en die camera's en uitkijkcapaciteit 
indien nodig elders in te zetten.
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2010 2011 2012 2013
Handhaven gemeentelijke bijdrage Wsw -2431 -2431 -2431 -2431
Wsw in de wijk 0 0 0 0
Beter personeelsbeleid Wsw 0 0 0 0
Stoppen met pilot De Vries 500 500 500 500
Totaal -1931 -1931 -1931 -1931

2010 2011 2012 2013
Geen netto uitbreiding cameratoezicht 1331 1331 1331 1331
Herkenbaar toezicht publieke ruimte -2000 -2000 -2000 -2000
Invoering conducteurs in de metro -3000 0 0 0
Discriminatie in het uitgaansleven -200 -200 -200 -200
Totaal -3869 -869 -869 -869



Herkenbaar toezicht in de publieke ruimte
Menselijk toezicht werkt vaak beter dan camera's. Voor het verkleinen van de anonimiteit in de 
publieke ruimte is het nog beter als mensen de toezichthouders kennen ('Henk van het 
Zuidplein'). De SP wil zestig extra vaste toezichthouders voor winkelcentra, metrostations en 
dergelijke andere plekken, en daarnaast een gedeelte van het bestaande Stadstoezicht-
personeel op deze manier inzetten.

Invoering conducteurs in de metro
Wij zijn groot voorstander van menselijk toezicht in de metro, om de veiligheid te vergroten. De 
kosten daarvan bedragen 6 mln per jaar. We stellen voor in afwachting van een bijdrage van het 
Rijk dergelijk toezicht in 2010 al geleidelijk in te voeren, en indien nodig en mogelijk de kosten te 
delen met de Stadsregio Rotterdam.

Discriminatie in het uitgaansleven
Bij de begroting van 2009 is de motie-Cornelissen aangenomen, waarin het college opgedragen 
wordt jaarlijks 0,2 mln ter beschikking te stellen en een plan te ontwikkelen om discriminatie aan 
de deur van uitgaansgelegenheden te bestrijden. Deze motie is nog steeds niet afgedaan. De SP 
wil dat er snel een plan komt en maakt daarvoor geld vrij in de begroting van 2010.

16. Beleidsveld Verkeer en vervoer

Gratis VoM en Rotterdampas-Plus
De prijs van het openbaar vervoer is voor veel Rotterdammers een hindernis om volwaardig deel 
te nemen aan voorzieningen en activiteiten in de stad. Als vervolg op het gratis openbaar vervoer 
voor 65-plussers maken we Vervoer op Maat gratis en voeren we een gereduceerd OV-tarief in – 
gekoppeld aan de Rotterdampas – voor verschillende groepen Rotterdammers. Mensen met een 
minimuminkomen, scholieren en MBO-studenten kunnen met korting mee met de bus, tram en de 
metro.

Parkeerplek eerste auto voor bewoners gratis
De SP wil het parkeren in de buurten voor bewoners gratis maken. Elk huishouden krijgt gratis 
één parkeerkaart voor de eigen buurt. Een deel van de kosten kunnen terugverdiend worden 
door het parkeren voor de tweede en derde auto duurder te maken. Bij de begrotingsdiscussie 
zal de SP per motie het college vragen om een onderzoek naar de mogelijkheden en financiële 
gevolgen van gratis parkeren voor bewoners.
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2010 2011 2012 2013
Gratis Vervoer op maat -500 -500 -500 -500
Rotterdampas-Plus -5000 -5000 -5000 -5000
Onderzoek parkeren in de buurt 0 0 0 0
Totaal -5500 -5500 -5500 -5500



17. Beleidsveld Wonen en Ruimtelijke ordening

100 miljoen voor een nieuw Gemeentelijk Woningbedrijf
De SP wil de investeringen in de aankoop en verbetering van slecht onderhouden particuliere 
woningen drastisch opvoeren. Het strategisch verwervingskrediet wordt van een relatief klein 
'revolving fund' geleidelijk om- en uitgebouwd tot een nieuw GWB, dat de gemeente meer grip en 
zeggenschap over de volkshuisvesting moet opleveren. De marktwerking faalt al jaren, met name 
in de wijken met veel oudere en slecht onderhouden particuliere huurwoningen.

Fonds vernieuwing volkshuisvesting
Door het gemeentelijk beleid van de afgelopen tien jaar is elke vernieuwing van de sociale 
volkshuisvesting tot stilstand gekomen. De afspraak dat van alle nieuwbouw in de stad slechts 
twintig procent sociale huur mag zijn, gecombineerd met de sloop van tweeduizend sociale 
huurwoningen per jaar, betekent een netto verslechtering en veroudering van de sociale voorraad 
in de stad. Dat moet anders en daarvoor zijn naast een ander gemeentelijk woonbeleid vooral 
creatieve initiatieven vanuit de stad nodig. We denken daarbij aan het opzetten van straten en 
buurten in zelfbeheer, wijkcorporaties in handen van bewoners en het uitbreiden van het 
klushuizen concept huurwoningen.

Huurgewenning herstructurering
Om terugkeer van bewoners uit sloopbuurten daadwerkelijk mogelijk te maken, worden huren
in de duurdere nieuwbouw voor vijf jaar aflopend gecompenseerd.

Huurteams en bemiddelingsbureaus
Rotterdam voert een verordening in die woning- en kamerbemiddelingsbureaus 
vergunningplichtig maakt. Er komt regelgeving die hoge bemiddelingskosten, te hoge huren en 
gesjoemel tegengaat. De inzet van de huurteams in de stad wordt uitgebreid.

Niet langer uitvoeren Rotterdamwet
De Rotterdamwet is een discriminerend en ineffectief instrument en de uitvoeringskosten 
bedragen jaarlijks 0,85 mln. De SP wil daarom de Rotterdamwet niet meer uitvoeren in 
Rotterdam.

19. Beleidsveld Openbare werken
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2010 2011 2012 2013
Nieuw Gemeentelijk Woningbedrijf -5000 -5000 -5000 -5000
Fonds vernieuwing volkshuisvesting -2000 -2000 -2000 -2000
Huurgewenning herstructurering -500 -500 -500 -500
Huurteams en bemiddelingsbureaus -500 -500 -500 -500

850 850 850 850
Totaal -7150 -7150 -7150 -7150
Niet langer uitvoeren Rotterdamwet

2010 2011 2012 2013
5000 0 0 0

Totaal 5000 0 0 0
Geleidelijkere invoering Rotterdamse stijl



Geleidelijkere invoering Rotterdamse stijl
In de Rotterdamse stijl wordt de laatste jaren veel geld geïnvesteerd. De SP pleit ervoor de 
invoering van de stijl geleidelijker te doen plaatsvinden, door zaken te vervangen die toch al 
onderhoud behoeven. Dat levert een besparing van 5 mln ten opzichte van de 10 mln van het 
college op.

20. Beleidsveld Economie en haven

Opzetten Maatschappijen ter bevordering van de wijkeconomie
We zetten Maatschappijen ter Bevordering van de Wijkeconomie (MBW) op: coalities van 
bewoners, (kleine) ondernemers en zelfstandigen in de wijk, lokale overheid en aan de 
maatschappelijke organisaties, om de bedrijvigheid op wijk- en buurtniveau concreet te 
stimuleren. Gemeentelijke middelen worden ingezet om de MBW's van start te laten gaan en 
andere kapitaal aan te trekken. De MBW's adviseren over het beleid in de wijk en geven 
(micro)kredieten uit ten behoeve van wijkgerichte initiatieven. Het huidige kansenzonebeleid 
wordt daarin geïntegreerd.

21. Beleidsveld Milieu

Isolatie en energiebesparing woningen
De SP wil een extra gemeentelijke stimulans voor energiebesparing en isolatie van woningen van 
particulieren en corporaties. Het mes snijdt aan drie kanten. De woningvoorraad in de stad wordt 
er beter op, de energielasten van Rotterdammers gaan omlaag én het levert extra 
werkgelegenheid op. 

Ombuigingen RCI
Voor het halen van de klimaatdoelstellingen is energiebesparing een veel zinvollere maatregel 
dan inzetten op een onbewezen technologie als CCS (CO2-opslag), waarin door de gemeente 1,7 
mln wordt geïnvesteerd. Van de 18 miljoen aan RCI-middelen voor 2010 wordt door het college 
1,3 mln uitgegeven aan promotie en communicatie. Wat de SP betreft wordt een fors deel van 
dat geld ingezet voor energiebesparing. 
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2010 2011 2012 2013
Opzetten MBW (wijkeconomie) -1500 -1500 -1500 -1500
Totaal -1500 -1500 -1500 -1500

2010 2011 2012 2013
Isolatie en energiebesparing woningen -2700 -2700 -2700 -2700
Schrappen CCS bijdrage in RCI 1700 1700 1700 1700
Ombuiging promotie/campagnes RCI 600 600 600 600
Totaal -400 -400 -400 -400



Reserves en algemene wijzigingen

Bestemmingsreserve innovatiefonds
De stofkam gaat door alle bestemmingsreserves. Om te beginnen wordt de bestemmingsreserve 
innovatiefonds à 3,637 mln opgeheven.

Opheffen financieringsreserve
De financieringsreserve is ingesteld om mogelijke renteschommelingen op te vangen. In normale 
omstandigheden vangen de meevallers de tegenvallers op. Wat ons betreft kan deze reserve op 
termijn naar 0. De afgelopen jaren is deze reserve vanwege de lage rentestand enorm gegroeid 
tot 61,7 mln, en zal deze in 2010 zelfs groeien naar 69,7 mln. De verwachting van het college dat 
deze reserve de afgelopen jaren zou dalen is in werkelijkheid in zijn tegendeel omgeslagen. De 
SP kiest er daarom voor deze overbodige reserve geleidelijk af te bouwen en de middelen in te 
zetten voor de verbetering van de stad.

Aanvullende taakstelling externe inhuur
De doelen die het college zich stelt ten aanzien van externe inhuur richten zich voor een groot 
deel op uitzendkrachten. Het inhuren van uitzendkrachten op tijdelijke basis is stukken minder 
erg dan het op grote schaal inhuren van externe adviseurs en adviesbureaus en het niet 
gebruiken van kennis die in huis is of zou moeten zijn. De SP scherpt daarom de taakstelling 
externe inhuur aan voor de inhuur van adviseurs.

Taakstelling kosten ICT-projecten
Uit het onlangs gepubliceerde rapport van de Rekenkamer bleek wat de SP in augustus al 
voorspelde: de ICT-projecten van de gemeente Rotterdam worden gebrekkig ambtelijk en politiek 
aangestuurd en er zijn sprake van structurele kostenoverschrijdingen. Door betere aansturing en 
bijvoorbeeld het inzetten van open source software zou een besparing van 5 mln mogelijk 
moeten zijn.

Diverse subsidies
De SP heeft onder andere moties ingediend om de subsidies voor HIV-hulpverlening, het Leer- 
en ontmoetingsproject voor Vrouwen, Leergeld Rotterdam, Welkom in Rotterdam ,de 
Familievertrouwenspersoon, het PBR, en Sensoor in Eigen taal niet te korten of uit te breiden. 
Het te dekken totaalbedrag van deze moties bedraagt 0,698 mln.
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2010 2011 2012 2013
Bestemmingsreserve innovatiefonds 1818 1818 0 0
Opheffen financieringsreserve 10000 10000 10000 10000
Aanvullende taakstelling externe inhuur 10000 10000 10000 10000
Taakstelling kosten ICT-projecten 5000 5000 5000 5000
Diverse subsidies -698 -698 -698 -698
Totaal 26120 26120 24302 24302



Totaal mutaties alternatieve begroting SP tov college
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2010 2011 2012 2013
1 Raad 800 900 900 900
2 College en organisatie 5888 3138 3038 3038
3 Deelgemeenten 12700 21500 28500 35500
4 Publieksdiensten 0 0 0 0
5 Algemene middelen 0 0 0 0
6 Sport en recreatie -2955 -595 -595 -1140
7 Volksgezondheid en maatschappelijke opvang -1800 -1800 -1800 -1800
8 Welzijn en armoedebeleid -7500 -8475 -8475 -8475
9 Participatie -9250 -9100 -9100 -9100
10 Cultuur -310 -310 -310 -310
11 Onderwijs -2000 -2000 -2000 -2000
12 Jeugd -3150 -5850 -8350 -8350
13 Werk en inkomen -3000 -6000 -9000 -12000
14 Sociale werkvoorziening -1931 -1931 -1931 -1931
15 Openbare orde en veiligheid -3869 -869 -869 -869
16 Verkeer en vervoer -5500 -5500 -5500 -5500
17 Wonen en ruimtelijke ordening -7150 -7150 -7150 -7150
18 Schoon 0 0 0 0
19 Openbare werken 5000 0 0 0
20 Economie en haven -1500 -1500 -1500 -1500
21 Milieu -400 -400 -400 -400
22 Grondzaken 0 0 0 0
Reserves en algemene wijzigingen 26120 26120 24302 24302
Totaal 193 178 -240 3215


	

Een beter Rotterdam voor hetzelfde geld!
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