
 

Amendement Behoud de Duimdroppen en organiseer de participatie van de 

bestuurscommissies 

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 10 en 12 november 2020, ter bespreking 

van de Begroting 2021,  

Besluit 

1. In de begroting op (digitale) pagina 39 de volgende zin: 

“De lasten dalen vanaf 2021 vanwege het voorstel om per 2021 de duimdroppen af te bouwen, een 

aantal niet-vitale speeltuinen een openbaar karakter te geven en door het wegvallen van het 

incidentele budget voor frictiekosten van het nieuwe cultuurplan.” 

 

te wijzigen in: 

“De lasten dalen vanaf 2021 vanwege het voorstel om per 2021 een aantal niet-vitale speeltuinen een 

openbaar karakter te geven en door het wegvallen van het incidentele budget voor frictiekosten van 

het nieuwe cultuurplan.” 

 

2. In de begroting op (digitale) pagina 43 de volgende zin: 

“Ombuigingen Sport: Dit betreft het voorstel om per 2021 de duimdroppen af te bouwen en een 

aantal niet-vitale speeltuinen een openbaar karakter te geven. Het efficiëntievoordeel bij het anders 

inrichten van deze speeltuinen wordt deels weer in spelen geïnvesteerd.” 

 

te wijzigen in:  

“Ombuigingen Sport: Dit betreft het voorstel om per 2021 een aantal niet-vitale speeltuinen een 

openbaar karakter te geven. Het efficiëntievoordeel bij het anders inrichten van deze speeltuinen 

wordt deels weer in spelen geïnvesteerd.” 

 

3. De beoogde taakstelling m.b.t. het afbouwen van de Duimdroppen voor € 460.840,- te 
schrappen. 
 

4. Bij de taakstelling toe te voegen: Samen met de wijken en na advisering door 
Gebiedscommissies en Wijkraden vanaf 2022 bekijken waar duimdroppen het beste kunnen 



blijven, waar ze gemoderniseerd en vernieuwd kunnen worden of waar het beste op een 
andere manier het buitenspelen van kinderen georganiseerd kan worden. 
 

5. Het college de opdracht te geven dekking van het schrappen van de taakstellingen onder 
punt 3 genoemd, te vinden vanuit onderbesteding binnen de programma’s ‘Cultuur, Sport & 
Recreatie’, ‘Zorg en Volksgezondheid’ en ‘Maatschappelijke Ondersteuning’, uiterlijk bij de 
Tweede Herziening 2021. 

En gaat over tot de orde van de dag,  

 Aart van Zevenbergen  Ellen Verkoelen  Natasha Mohamed-Hoesein 

SP Rotterdam    50PLUS   DENK 

 

 

Ruud van der Velden  Benvenido van Schaik 

PvdD    Leefbaar Rotterdam  

 

 

 


