
Motie 'liever 10 wijken verbeteren dan 1 straat' 

De gemeenteraad van Rotterdam bijeen op 27 oktober 2016, ter bespreking van de 
begroting 2017

overwegende dat
 de stad in de lift zit, Rotterdam weer groeit en voor veel oude en nieuwe 

bewoners een fijne stad is om te wonen en werken, 
 een deel van de Rotterdammers en de Rotterdamse wijken niet als vanzelf 

meegenomen worden in die lift en op verdere achterstand komen te staan qua 
inkomen, werkgelegenheid, meedoen, opleiding, wonen en woonomgeving,

 hierdoor een grotere tweedeling ontstaat tussen hoger en lager opgeleide 
Rotterdammers, welvarende Rotterdammers en Rotterdammers die het met 
een minimaal inkomen moeten doen,

 deze tweedeling deels ook nog eens een kleur heeft en tot stedelijke segregatie
leidt in zogenaamd kansarme en kansrijke wijken,

 deze tweedeling het grootste gevaar is voor de verdere ontwikkeling van 
Rotterdam als ontspannen, prettige leefbare stad die alle Rotterdammers de 
kans biedt om zijn of haar dromen te verwezenlijken,

 het tegengaan van die tweedeling en het meenemen van iedereen in de lift de 
grootste uitdaging is voor het stadsbestuur in de komende jaren,

verzoekt het college om
 een investeringsfonds in te stellen ten behoeve van extra investeringen in de 

Rotterdamse wijken die dat nodig hebben en waar duidelijk sprake is van 
achterstanden op fysiek en sociaal gebied,

 dit investeringsfonds bij de oprichting te vullen met 100 miljoen euro waarmee 
als start in 10 wijken 10 miljoen euro extra geinvesteerd kan worden in de 
komende jaren,

 dit investeringsfonds in eerste aanleg te financieren uit de voorgenomen 
investering in de Coolsingel van 60 miljoen, de extra middelen NPRZ van 
30 miljoen en de middelen voor het zogenaamde plan Oost van 10 miljoen,

 de extra investeringen per wijk en buurt in te vullen door middel van een 
proces van samenwerking met bewoners, maatschappelijke organisaties, 
corporaties, scholen en ondernemers,

 bij de vaststelling van de voorjaarsnota 2017 met een voorstel te komen voor 
dekking van een tweede tranche van 100 miljoen euro voor het 
investeringsfonds

 bij de eerste wijken die in aanmerking komen voor investeringen uit het fonds 
in ieder geval mee te nemen: de focuswijken op Zuid, Crooswijk, Schiebroek-
Zuid, Oude Noorden, Oud Mathenesse, Bospolder/Tussendijken, Schiemond en 
Oudeland,

en gaat over tot de orde van de dag.
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