
 

 

Motie Houd de Duimdroppen open 

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

bespreking van de Begroting 2021,  

Constaterende dat  

 Pleinen een prettige en veilige plek moeten bieden om elkaar te ontmoeten en voor 

sport en spel;  

 Duimdroppen hier al jarenlang een belangrijke functie hebben, niet enkel als 

speluitleen, maar vooral ook als toezicht en pedagogische functie voor kinderen tot 8 

jaar;  

 Duimdroppen zich beperken tot vier gebieden, terwijl ook in andere gebieden 

behoefte aan dergelijke functies kan zijn;  

 Het college van B&W heeft besloten een nieuwe koers te varen, kinderwerk 

stadsbreed weer in te voeren binnen het welzijnswerk en in te passen in de 

wijkprogrammering;  

 Het college hiervoor een participatieproces met  bestuurscommissies en bewoners 

op gang wil zetten hoe zij het kinderwerk op hun pleinen vorm willen geven, waarbij 

Duimdroppen tot de mogelijk opties blijft behoren; 

 

Overwegende dat  

 Tientallen betaalde krachten zich met hart en ziel inzetten voor de Duimdroppen en 

de kinderen in de wijken; 

 Er sprake is van brede maatschappelijke steun voor behoud van de Duimdroppen: 

van de kinderen in de Rotterdamse wijken tot aan de wijkagent; 

 Er geen evaluatie is geweest van het functioneren van Duimdroppen en het beheer 

daarvan; 

 

Voorts overwegende dat  

 De nieuwe opzet kinderwerk onderdeel gaat worden van de nieuwe 

welzijnsopdracht voor 2022 en dus een overgangsjaar nodig is; 

 

 



Verzoekt het college 

 Het besluit tot halvering van de subsidie Duimdroppen voor het jaar 2021 terug te 

draaien; 

 Bestuurscommissies te verzoeken de participatie in 2021 te organiseren en nieuwe 

plannen af te wachten alvorens besluiten over (stoppen met) Duimdroppen te 

nemen; 

 Hierover te rapporteren aan de raad.  

 

En gaat over tot de orde van de dag,  

 

Aart van Zevenbergen     Ellen Verkoelen  Natasha Mohamed-Hoesein         

SP Rotterdam   50PLUS   DENK    

 

 

Ercan Buyukcifci  Benvenido van Schaik  Ruud van der Velden 

NIDA     Leefbaar Rotterdam  PvdD 


