Verkiezingsprogramma 2018-2022: D66 Rotterdam

Wereldstad
in wording

D66 krijgt het voor elkaar

Inhoudsopgave
Kansrijke stad										6
Worden wie je bent: een lerende stad in 2022							

7

Groeipijn: een zorgzame school in 2022								10
Help, een talent: een excellente school in 2022							

11

Iedereen doet mee: de participerende stad in 2022							

13

Kom erbij!: de stad waar je altijd welkom bent							

14

Handen uit de mouwen: de werkende stad in 2022							

16

Zonder schuld: een stad zonder armoede in 2040							

18

Niemand aan zijn lot overlaten: de zorgzame stad in 2030						

20

Voel je goed: Een gezonde stad in 2022								

23

Veerkrachtige stad									25
Droge voeten: een klimaatneutrale stad in 2040							

26

Een frisse neus: een ademende stad in 2030							

27

Ga toch fietsen: een bereikbare stad in 2030							

29

Wat een metro(pool): schoon openbaar vervoer in 2030						

31

Wonen in de toekomst: de circulaire en klimaatvriendelijke stad in 2022				

33

Rotterdam werkt: een ondernemende stad in 2022							

35

Over de groene boeg: een duurzame haven in 2050							

37

Wat nieuws: een innoverende stad in 2022								38
Echt niet afvallig: een circulaire stad in 2040							

39

Hééé rolkoffer: een populaire stad in 2022								41

Aantrekkelijke stad									42
Een eigen thuis: een bewoonbare stad in 2040							

43

Heipaal als hartslag: de stad die nooit af is								

44

Fijn vertoeven: een groene stad in 2030								45
Buurt in balans: een stad met krachtige wijken in 2030						

48

Zie de kunst schoon: de culturele stad in 2022							

49

Je natje en je droogje: een bruisende stad in 2022							

53

Voetjes van de vloer: dé evenementenstad in 2022							

54

Rotterdam in beweging: de sportende stad in 2022							

56

Initiatiefrijke stad									58
Iedereen beslist mee: een democratische stad in 2022						

59

Wijk niet af van de wijk: een mondige wijk in 2022							

61

Kom maar op: een initiatiefrijke stad in 2022							

63

Rechtvaardige stad									65
Ondermijn de onderwereld: een eerlijke stad in 2022						

66

Kleurenblind: een gelijkwaardige stad in 2022							67
Handen thuis: een veilige stad in 2022								68
Een nuchter drugsbeleid: een ontspannen stad in 2030						

70

Doe eens chill: een verkeersveilige stad in 2022							

71

Stop! …de betutteling: een goed geregelde stad in 2022						

73

Solide stadsbestuur									75

Rotterdam: Wereldstad in wording
Rotterdam is een wereldstad in wording. De geschiedenis van Rotterdam geeft alle reden om
optimistisch te zijn. D66 wil met alle Rotterdammers doorschrijven aan het verhaal van de enige
grootstedelijke stad van Nederland. Niet gestuurd door angst of onverschilligheid wegkruipen achter scheidslijnen, maar vol vertrouwen en met open blik verder bouwen aan de wereldstad die we
willen zijn.
In 2040 heeft onze wereldstad 60.000 nieuwe woningen, het meest vernieuwende cultuuraanbod en is het een van de aantrekkelijkste woonsteden van Europa, met architectuur van wereldformaat. Rotterdam is als een van de eerste steden klimaatneutraal en is leidend op het gebied
van klimaatbestendige infrastructuur. Van een autoparadijs zijn we een fiets- en wandelparadijs
geworden. De wereldstad die we willen zijn stelt ambities op het allerhoogste niveau. Geen kind
zal meer geremd worden door armoede. Voor discriminatie is geen plaats. We hebben de meest
levendige stadsdemocratie en in elke wijk het beste onderwijs. De komende vier jaar wil D66 hier
met alle Rotterdammers hard aan werken, op weg naar onze ideale wereldstad.
Dat gaan we doen aan de hand van de waarden die we delen, waarden die aan de basis liggen
van Rotterdam. Een veerkrachtige stad die sterker is geworden door strijd, een eigenzinnige
stad waar stadsgenoten mogen zijn wie ze zijn, een eerlijke stad waar wordt gezegd waar het op
staat en een stad die verbonden is in haar verscheidenheid. Deze vijf Rotterdamse waarden
vormen het kompas voor onze koers en zullen leidend zijn bij de doelen die we ons stellen.
Onze wereldstad is kansrijk, veerkrachtig, aantrekkelijk, initiatiefrijk en rechtvaardig. Om een
kansrijke stad voor alle Rotterdammers te worden, zullen we in alle wijken het beste onderwijs
moeten bieden én moeten we de uitzichtloosheid van armoede bestrijden. Om een veerkrachtige
stad te blijven, zullen we onze fossiele verslaving moeten doorbreken en werken aan de werkgelegenheid van morgen. Om een aantrekkelijke stad te zijn, zullen we op korte termijn veel meer
woningen bouwen, grijze plekken groen maken en de ruimte geven aan een bruisend uitgaansleven. In deze initiatiefrijke stad geven we de ruimte om zelf en met elkaar de straat, wijk en stad
vorm te geven. Om dit waar te maken hebben we bovenal een rechtvaardige stad nodig, waarin
we in gelijke gevallen altijd gelijk behandeld worden en waarin veiligheid ten dienste van onze
vrijheid staat, en niet andersom. Dit alles is alleen mogelijk als we kiezen voor een solide stadsbestuur met een dienstbare ambtelijke organisatie en waar de financiële huishouding op orde is.
Vele Rotterdammers die de stad elk op eigen wijze mooi maken, van onderwijzers tot jeugdwerkers en van kroegbazen tot havendirecteuren, hebben ons in talloze gesprekken en ‘ronde tafels’
meegegeven wat er nodig is om wereldstad Rotterdam verder te brengen. Het zijn deze en alle
andere Rotterdammers die onze stad kleur geven en van een ruwe eigenheid voorzien. Wij zijn
allemaal Rotterdammers en hebben in al onze veelzijdigheid boven alles één ding gemeen: de
liefde voor onze stad.

Voorwoord Said Kasmi
Beste stadsgenoot,
Ik ben trots op onze stad. Rotterdam is van ver gekomen en vindt zichzelf altijd weer opnieuw uit.
Ze gaat altijd maar verder, hoger, groter, maar wordt ook altijd mooier en kleurrijker. Dit is echter
geen vanzelfsprekendheid. De opkomst van het rechts populisme en het pessimisme zet de vooruitgang die we hebben geboekt op het spel. Op 21 maart mag u bepalen welke kant we met onze
stad opgaan: vooruit of achteruit.
We zijn allemaal Rotterdammers, verbonden in onze verscheidenheid. Iedereen heeft zijn eigen
dromen en verdient de kans om deze werkelijkheid te maken. Mijn ouders spraken nauwelijks
Nederlands toen wij in Rotterdam aankwamen. Zij hadden zelf nauwelijks onderwijs genoten en
begrepen niets van wat er in mijn schoolboeken stond. Maar ze wisten al te goed hoe belangrijk
onderwijs is en zorgden dat ik elke dag mijn huiswerk maakte. Precies dat vertrouwen in het eigen
kunnen en de vooruitgang is wat dit programma kenmerkt.
Voor Rotterdam zoeken we de vooruitgang ook in de overgang naar de nieuwe, groene economie.
Behalve een bedreiging, vormt klimaatverandering een uitgelezen kans. Een kans voor Rotterdam om wereldwijd haar waarde te bewijzen, maar ook om een gezondere stad met frisse lucht te
worden. Dankzij die overgang naar een duurzame economie en de razendsnelle technologische
ontwikkelingen creëren we nieuwe banen voor alle Rotterdammers.
Samen bouwen we aan een stad waarin iedereen dezelfde kansen krijgt. We zullen hard werken
aan het vertrouwen in elkaar. In onze wereldstad, waar ruim 175 nationaliteiten samen leven, is
het meer dan ooit van belang om het gesprek met elkaar te voeren. Zo kunnen we voorkomen dat
we afdrijven naar een ieder-voor-zich-samenleving. We nemen
onnodige belemmeringen weg en maken het makkelijker voor
mensen en bedrijven om met elkaar initiatieven te starten.
Zo worden we niet uit elkaar gedreven en bouwen we samen aan een stad waar mensen elkaar ontmoeten, versterken en naar elkaar omzien.
Iedereen moet de kans hebben om iets van zijn of haar leven te maken en hun dromen na te jagen. In ons Rotterdam
is dat niet alleen aan de noordoever, maar zeker ook aan de
zuidoever van de Maas zo. Wij gaan voor een rechtvaardig
Rotterdam, waar vrijheid, verbondenheid en vertrouwen in elkaar het fundament vormen. Dat past bij
D66 en dat past bij Rotterdam.
Said Kasmi
Lijsttrekker D66 Rotterdam
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Voorwoord Alexander Pechtold
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. In Nederland ligt het hart van de politiek
steeds nadrukkelijker buiten de muren van het Binnenhof en steeds meer binnen de grenzen van
de gemeente. Als raadslid en wethouder in Leiden en burgemeester in Wageningen heb ik gezien
hoe dat werkt. De belangrijkste vraag moet steeds zijn: ‘Wat betekent dit voorstel voor mensen in
hun dagelijkse leven, in hun directe omgeving?’
Het is van groot belang dat mensen kunnen meebeslissen over de indringende keuzes waar
gemeenten voor staan. Worden de klassen van kinderen straks echt kleiner? Geven we voldoende ruimte aan duurzame initiatieven? Kan iedereen werk vinden die bij zijn of haar talenten past?
Worden zorg en ondersteuning van ouderen, kwetsbaren en gehandicapten op maat geleverd?
Krijgt de gemeente het voor elkaar genoeg woningen te bouwen voor iedereen? Houdt de gemeente financieel het hoofd boven water? Kunnen inwoners in de toekomst nog meebeslissen
over hoe hun dorp of stad eruit ziet? Wij geloven dat het kan.
Op nationaal en lokaal niveau heeft D66 laten zien problemen op te lossen. D66 is de partij van
levende idealen, niet van vastgeroeste ideologie. Wij zijn doeners zonder dogma’s. D66 geeft antwoord op de vragen van nu, met de inzichten van nu en het oog op de toekomst.
De aanstaande gemeenteraadsverkiezingen zijn voor D66 een unieke kans op het lokale beleid
een stempel te drukken, net zoals we dat landelijk doen. Kort nadat we de grootste progressieve
partij zijn geworden bij de nationale verkiezingen, is het nú zaak om door te pakken. In dit verkiezingsprogramma staan plannen en ideeën voor de komende vier jaar. Geen valse beloftes, maar
geloofwaardige politiek. De politiek van vernieuwing, verandering en verbinding. De politiek van
hoop en van een uitgestoken hand.
D66 wil en kan het verschil maken. Daarvoor is elke stem nodig.
Wij willen en kunnen onze idealen verwezenlijken en een
optimistisch geluid laten klinken. Ook daarvoor is elke stem
nodig. D66 wil concrete resultaten boeken en iedere gemeente een plezieriger plek maken om te wonen. Daarom
vraag ik iedereen naar de stembus te gaan.
Uw gemeente kan op 21 maart 2018 voortrekker worden
van het nieuwe Nederlandse optimisme. Het toonbeeld van
een plek waar mensen er zijn voor elkaar, voor de buurt en
voor de gemeente waarin we samen leven. Op het spel staat
de toekomst van uw omgeving en, wie weet, een historische overwinning voor D66.
Samen staan we sterker. Samen krijgen we het
voor elkaar. Elke stem telt.
Alexander Pechtold
Partijleider D66
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Kansrijke stad

onderwijs, participatie, zorg, werk en inkomen
Al zijn de onderlinge verschillen sterk, we zijn allemaal Rotterdammers. Iedere
Rotterdammer heeft zijn eigen dromen en alle Rotterdammers verdienen een
eerlijke kans om deze werkelijkheid te maken. Dat betekent dat het voor de
kansen die je in je leven krijgt nooit moet uitmaken waar je geboren of opgegroeid bent. Niet alleen is het oneerlijk als kansen ongelijk zijn, het is ook veel
beter voor de stad als we al ons talent benutten. School is de plek waar talenten tot bloei komen en waar achterstanden kunnen worden ingehaald. Rotterdammers kijken naar elkaar om. Veel stadsgenoten geven alles wat ze hebben
om hun medemens te helpen. Ook voor de gemeente is er een belangrijke rol
weggelegd: zij moet zorgen dat er niemand door het ijs zakt.
Rotterdam heeft een intensieve kenniseconomie met de Erasmus Universiteit,
drie hogescholen en vijf mbo-instellingen. D66 maakt zich sterk voor het verbinden van de kennisinstellingen met het bedrijfsleven. De kenniseconomie is
een belangrijke motor van het bedrijfsleven en verdient daarom de volle aandacht van het stadsbestuur. Het bieden van gelijke kansen, het bestrijden van
achterstanden en het helpen van diegenen die het niet redden, zijn de grootste
opgaven waar onze stad voor staat. Eén op de vijf kinderen in onze stad groeit
op in armoede en in Crooswijk en Tussendijken leeft één op drie Rotterdammers in armoede. Scholen verrichten goed werk, maar weten de segregatie
onvoldoende te overbruggen. Op straat zien we het aantal daklozen weer toenemen en in de zorg zien we dat mensen niet de hulp krijgen die ze wensen. De
sociale opgave is groot en D66 geeft dit de hoogste prioriteit.

Worden wie je bent
een lerende stad in 2022
Alle Rotterdamse kinderen moeten hun talenten volledig tot bloei kunnen laten komen.
Door te zorgen voor het beste onderwijs voor ieder kind, kunnen we een groot deel van de
kansenongelijkheid wegnemen.

» De Rotterdamse School
Scholen zijn cruciaal voor de ontwikkelingskansen van Rotterdamse kinderen en jongeren.
Docenten en scholen leveren geweldig werk, maar missen vaak nog de aansluiting met
andere domeinen, zoals sport en cultuur en zijn gebonden aan strikte voorschriften. Wij
zien graag meer scholen experimenteren met de beste manier om leerlingen alle kansen te
geven. Door bijvoorbeeld de leertijden uit te breiden, zoals bij het LIFE College in Schiedam,
waar jongeren van acht tot acht terecht kunnen voor onderwijs, ondersteuning en brede
ontwikkeling. Daarnaast willen we scholen meer stimuleren tot samenwerking met externe
partijen, zoals met naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding, sportverenigingen en culturele
organisaties. Wij laten ons inspireren door succesverhalen en stimuleren onze scholen het
voorbeeld te zijn met ‘de Rotterdamse School’: een school die ouders nauw bij het leerproces betrekt, jongeren brede ontwikkeling biedt, durft te experimenteren en ze klaarstoomt
voor het leven nu en later.

» Investeren in peuteropvang
Alle Rotterdamse kinderen hebben evenveel recht op een goede start in de samenleving. De
hersenen ontwikkelen zich sterk in de peutertijd. Kwalitatief goede voorschoolse voorzieningen leveren daarom een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van jonge kinderen. D66
wil investeren in de kwaliteit van de peuteropvang door het opleidingsniveau van pedagogisch medewerkers te verbeteren en de ouderbetrokkenheid te vergroten. Het is daarnaast
noodzakelijk om de wachtlijsten voor de voorschool op te lossen. D66 wil verder gaan met
het samenbrengen van kinderopvang en voorscholen, zodat kinderen van niet-werkende
ouders en van werkende ouders samen in een groep kunnen spelen en segregatie op jonge
leeftijd wordt voorkomen. Door samen te spelen in een stimulerende omgeving leren kinderen spelenderwijs de taal en ontwikkelen ze zich op sociaal-emotioneel vlak.

» Brede ontwikkeling
Taal en rekenen alleen zijn niet genoeg in deze complexer wordende samenleving. Het
onderwijs dient een breed pakket aan vaardigheden mee te geven. Behalve aandacht voor
taal en rekenen vindt D66 dat er ook ruimte moet zijn voor belangrijke levensvaardigheden,
zoals natuureducatie, seksuele voorlichting, beroepsoriëntatie, arbeidsmarktvaardigheden,
gezonde voeding, levensbeschouwing en financiële vaardigheden. Extra aandacht voor de
Rotterdamse geschiedenis en culturele vaardigheden zal bijdragen aan een betere band met
de stad en mede-Rotterdammers.
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» Het Rotterdams Convenant
In Rotterdam heeft het bedrijfsleven altijd nauw met de gemeente samengewerkt aan de
ontwikkeling van de stad. Deze Publiek-Private Samenwerking heeft ons musea en mooie
nieuwe stadswijken opgeleverd. D66 zal deze samenwerking ook naar het onderwijs brengen. We sluiten een ‘Rotterdams Convenant’ tussen gemeente, onderwijs en het bedrijfsleven. Samen gaan we de uitdaging aan om het onderwijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar
aan te laten sluiten en jongeren de benodigde vaardigheden mee te geven. Binnen het
Rotterdamse Convenant maken we ook afspraken om statushouders betere kansen op de
arbeidsmarkt te bieden.

» Koppeling onderwijs en praktijk
In het Rotterdamse Convenant maken we afspraken over mentorprogramma’s waarbij werkenden, studenten en scholieren aan elkaar worden gekoppeld. We laten ons inspireren door
het mentorprogramma van Benefits for Kids en Mentoren op Zuid, die kinderen koppelen
aan mentoren die maatschappelijk actief zijn en hen helpen hun talenten te ontwikkelen. Er
worden daarnaast werkleertrajecten gerealiseerd en mkb-ondernemers in de regio adviseren
over onderwijsprogramma’s op roc’s en middelbare scholen. We stimuleren bedrijven daarnaast om jongeren in Rotterdam lessen in ondernemerschap te geven.

» Burgerschap in het onderwijs
Onze democratische rechtsstaat is uitermate kwetsbaar. Zij kan onze vrijheid en welvaart alleen beschermen als wij weten hoe we ons democratische recht kunnen gebruiken en elkaar
als gelijke burgers behandelen. Kritische burgers die verantwoordelijkheid voelen voor elkaar
en ons stelsel zijn onontbeerlijk en dus zijn alleen lessen maatschappijleer niet afdoende,
maar zullen we burgerschap actief moeten onderwijzen en op scholen bespreekbaar maken.

» Gekwalificeerde docenten
Het lerarentekort blijft toenemen en docenten zijn niet altijd toegerust op de grote uitdagingen
van de grote stad. De gemeente zal de samenwerking tussen scholen helpen versterken. Zo
leren docenten van elkaar om grootstedelijke uitdagingen aan te kunnen. Docenten moeten
worden ontlast. Extra taken zullen met extra personeel of zo mogelijk door derde partijen
moeten worden ingevuld. Zo kan de SKVR bijvoorbeeld bijdragen aan muzieklessen.

» Gespecialiseerde docenten
Scholieren verdienen docenten met verstand van zaken en dat betekent dat we gespecialiseerde, gekwalificeerde docenten in de klas willen hebben. Iedere school verdient gekwalificeerde sportdocenten die leerlingen minimaal drie uur gym per week onderwijzen en docenten die leerlingen de benodigde digitale vaardigheden meegeven.

» Huiswerkbegeleiding
Om alle Rotterdamse kinderen gelijke kansen te kunnen geven, moet ook huiswerkbegeleiding voor allen toegankelijk zijn. D66 wil dat in iedere wijk een publieke gelegenheid is
voor kinderen om onder begeleiding en in alle rust huiswerk te maken. Samenwerking met
scholen en professionals is hierbij van groot belang voor de kwaliteit. We juichen particulier
initiatief hierbij toe.
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» Bibliotheek in de buurt
Bibliotheken spelen een belangrijke rol bij de bestrijding van kansenongelijkheid. De moderne bibliotheek biedt enerzijds toegang tot kennis en is anderzijds een onmisbare plaats voor
studie en persoonlijke ontwikkeling. We moedigen de Rotterdamse bibliotheek aan om op
meer plaatsen in de stad diensten aan te bieden, door kleine nieuwe vestigingen te openen
en door de plaatsing van ‘bibliotheekzuilen’ in scholen, huizen van de wijk en andere publieke voorzieningen. De centrale bibliotheek is verder toe aan een forse modernisering, zodat
dit elementaire gebouw weer voldoet aan de eisen van deze tijd.

» Leven lang leren
Jezelf ontwikkelen houdt nooit op. De gemeente moet samen met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen werken aan een volwaardig deeltijdaanbod op gebied van onderwijs, waar iedereen die al werkt of opnieuw wil toetreden tot de arbeidsmarkt, volop de mogelijkheid krijgt
om zich te ontwikkelen. Zo biedt de Volksuniversiteit mogelijkheden voor Rotterdammers van
alle leeftijden om zich verder te ontwikkelen. Onderwijs is niet alleen voor jonge of welgestelde Rotterdammers, maar moet voor ons allemaal binnen handbereik blijven. Om die reden
stellen we de Volksuniversiteit en soortgelijke initiatieven ertoe in staat om meer voor Rotterdammers in kansarme posities te kunnen betekenen. We moedigen samenwerking tussen
het bedrijfsleven, de bibliotheek, kennisinstellingen, Volksuniversiteit en welzijnsinstellingen
aan op hierbij gezamenlijk op te trekken.

» Moderne schoolgebouwen
Veel schoolgebouwen in Rotterdam voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Afgelopen
vier jaar heeft D66 €200 miljoen voor investeringen in de gebouwen weten te realiseren. Wij
willen dat dit investeringsprogramma volledig wordt uitgevoerd, zodat alle schoolgebouwen
geschikt zijn om het beste onderwijs aan onze Rotterdamse kinderen te bieden. Rotterdam
verdient een evenwichtiger spreiding van locaties voor Hoger Onderwijs dan nu het geval is.
Deze locaties dragen bij aan de sociale, economische en culturele ontwikkeling van gebieden. Wij sporen betrokken partijen aan om dit in de planvorming van bijvoorbeeld Zuidplein
en Feyenoord City mee te nemen.

Groeipijn
een zorgzame school in 2022
Problemen bij de ontwikkeling van kinderen komen vaak op school aan het licht. Hier moeten we als Rotterdamse samenleving ingrijpen voordat het echt misgaat. Docenten hebben
een van de belangrijkste taken in onze stad en van hen wordt al veel gevraagd. Zonder docenten meer te belasten, kunnen we scholen verder openstellen voor en ondersteunen met
hulpverleners om te voorkomen dat kinderen op het verkeerde pad belanden. De bureaucratie en traagheid van de hulpverlening moet hierbij worden aangepakt. Scholen, ouders
en kinderen hebben daar veel last van.

» School als vindplaats
D66 wil ervoor zorgen dat de basisscholen, het voortgezet onderwijs en mbo-instellingen
toegang tot zorg aanbieden. Dit kan door medewerkers van de wijkteams op verschillende
scholen roulerend een werkplek te bieden. Op deze manier wordt de school een plek waar
leerlingen en ouders contact met hulpverleners kunnen zoeken, maar ook vanuit de school
contact kan worden gelegd om op tijd in te kunnen grijpen. Zo geven scholen in Schiedam
een seintje aan de wijkteams als zij merken dat het niet goed gaat met broertjes of zusjes
van jongeren die op het verkeerde pad beland zijn.

» Alle kinderen doen mee
Elk kind dat om financiële redenen niet mee kan op schoolreisje, of niet over een fiets of
computer kan beschikken is er één te veel. Kinderen verdienen een eerlijke kans in onze
stad. Stichting Meedoen biedt in Rotterdam ondersteuning aan deze gezinnen. Helaas is
deze voorziening voor veel arme gezinnen nog onbekend, daarom moet dit fonds beter
onder de aandacht komen van scholen, hulpverleners en ouders. Daarnaast wil D66 dat dit
fonds wordt uitgebreid met financiële ondersteuning voor schoolreisjes in zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs.

» Geen drempel door ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage die een aantal basisscholen in Rotterdam vraagt kan behoorlijk
hoog zijn, tot wel meer dan €700 per jaar. Er is wettelijk vastgelegd dat de ouderbijdrage
vrijwillig is, dit wordt echter niet altijd zo ervaren. D66 vindt dat hieruit een verkeerd signaal
uitgaat. De financiële situatie van ouders mag nooit de schoolkeuze bepalen. De gemeente
moet daarom met schoolbesturen hierover in gesprek gaan en tot een oplossing komen.

» Aanpak vroegtijdig schoolverlaten
Schooluitval moet in alle gevallen voorkomen worden. Jongeren die zonder diploma van
school gaan hebben minder kans op een baan en komen vaker in de problemen. We zien
graag dat meer hulp geboden wordt bij het maken van goede studiekeuzes door samenwerking met werkgevers en dat er voor betere bemiddeling bij stageplekken wordt gezorgd. Met
name 18-plussers worden hierbij vaak vergeten en zonder startkwalificatie maken zij weinig
kans op de arbeidsmarkt. We investeren extra in de succesvolle ‘plusvoorzieningen’, waar
jongeren met meerdere problemen worden begeleid en breiden het zomeroffensief uit naar
1.000 leerlingen, zodat er meer uitvallers actief naar de schoolbanken worden gebracht.
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Help, een talent
een excellente school in 2022
Het is voor de toekomst van onze stad van belang om al het aanwezige exceptionele talent
te benutten. Ons onderwijs, van beroeps tot academisch, kan en moet nog beter op maat
worden gemaakt. Zo kan het volle potentieel van iedereen benut worden en dat verrijkt de
Rotterdamse economie en stad als geheel.

» Studentenstad Rotterdam
Studenten verrijken de stad met hun aanwezigheid en hebben een groot economisch en
cultureel potentieel. We kunnen zowel Nederlandse als internationale studenten nog beter
betrekken bij de keuzes die we als stad maken en zorgen dat van het uitgaansleven tot aan
huisvesting de voorzieningen van topniveau worden. Zo maken we van Rotterdam een aantrekkelijke studentenstad. We onderzoeken in hoeverre het Rotterdamse aanbod aansluit bij
de behoeften van studenten en passen het beleid hierop aan.

» Excellent talent
De talentenklassen van onder andere het Erasmiaans Gymnasium en het Marnix college
vormen voor andere scholen een voorbeeld. Talentenklassen geven kinderen uit een achterstandspositie -gedeeltelijk samen met de ouders - extra vaardigheden mee om te kunnen
slagen op het allerhoogste niveau. D66 ziet graag dat deze talentenklassen uitgebreid worden naar andere scholen en onderwijsniveaus en verhoogt daarvoor het budget voor ‘Leren
loont’.

» Het Rotterdams Convenant
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In Rotterdam heeft het bedrijfsleven altijd nauw met de gemeente samengewerkt aan de
ontwikkeling van de stad. Deze Publiek-Private Samenwerking heeft ons musea en mooie
nieuwe stadswijken opgeleverd. D66 zal deze samenwerking ook naar het onderwijs brengen. We sluiten een ‘Rotterdams Convenant’ tussen gemeente, onderwijs en het bedrijfsleven. Samen gaan we de uitdaging aan om het onderwijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar
aan te laten sluiten en jongeren de benodigde vaardigheden mee te geven. Binnen het
Rotterdamse Convenant maken we ook afspraken om statushouders betere kansen op de
arbeidsmarkt te bieden.

» Koppeling onderwijs en praktijk

In het Rotterdamse Convenant maken we afspraken over mentorprogramma’s waarbij werkenden, studenten en scholieren aan elkaar worden gekoppeld. We laten ons inspireren door
het mentorprogramma van Benefits for Kids en Mentoren op Zuid, die kinderen koppelen
aan mentoren die maatschappelijk actief zijn en hen helpen hun talenten te ontwikkelen. Er
worden daarnaast werkleertrajecten gerealiseerd en mkb-ondernemers in de regio adviseren
over onderwijsprogramma’s op roc’s en middelbare scholen. We stimuleren bedrijven daarnaast om jongeren in Rotterdam lessen in ondernemerschap te geven.
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Veerkracht - Eigenzinnigheid - Eerlijkheid - Verscheidenheid - Verbondenheid

De stad van eerlijkheid, waar je wordt beoordeeld op wat je doet.
Rotterdammers draaien er niet omheen en zeggen waar het op staat. We nemen geen blad voor de
mond en laten elkaar eerlijk weten hoe het zit. Maar eerlijkheid gaat verder dan ongeremdheid, het
gaat er ook om dat je een eerlijke behandeling en eerlijke kans krijgt. Onze stad is befaamd om het
adagium ‘niet lullen maar poetsen’. Je moet in Rotterdam beoordeeld worden op wat je doet en niet
op hoe je eruitziet. Als je je niet gedraagt dan krijg je dat te horen, maar als je niemand lastigvalt
dan word je in je waarde gelaten.
Belonen op basis van hard werken en prestaties heeft in Rotterdam voorop gestaan, maar dat
neemt niet weg dat er gediscrimineerd wordt. Sterker nog, we hebben nog een lange weg te gaan
voordat alle Rotterdammers een eerlijke behandeling krijgen. De kansen zijn niet gelijk voor kinderen aan beide oevers van de Maas, op zwakke scholen en in achterstandswijken. Iedere Rotterdammer verdient een eerlijke kans. We streven volledige gelijkwaardigheid na en dat uit zich niet alleen
in woorden, maar ook in daden.

Iedereen doet mee
de participerende stad in 2022
We zijn allemaal Rotterdammers, maar niet iedereen is ertoe in staat om in onze stad volledig mee te doen. In een complexere samenleving waarin het individuele handelen steeds
bepalender wordt, is het van groot belang om zorg te dragen voor diegenen die niet mee
kunnen.

» Deltaplan (Digi)Taal
Meedoen begint met communiceren. Bijna 100.000 Rotterdammers zijn laaggeletterd. Dit
heeft voor hen verregaande gevolgen in het dagelijkse leven. Onder met name oudere Rotterdammers is er ook een aanzienlijk deel dat niet of nauwelijks met de computer overweg
kan en op die manier niet volledig mee kan doen. De omvang van het probleem is zo groot
dat de gemeente samen met sociale partners een Deltaplan (Digi)Taal zal opstellen. In dit
plan worden maatregelen getroffen voor een toegankelijk professioneel taal- en computervaardighedenaanbod en leiden we getrainde vrijwilligers op voor taal- en digivaardigheden.

» Communicatie voor iedereen
Uitingen van de gemeente, in brieven of op websites zijn voor velen ingewikkeld of sluiten
sommigen uit. In wereldstad Rotterdam hoort uitsluiting er niet bij en kiezen we voor het
tegenovergestelde: ‘inclusiviteit’. De D66-wethouder Organisatie heeft al stappen gezet om
de irrelevante sekseregistratie bij formulieren te schrappen. D66 wil dat brieven en formulieren van de gemeente Rotterdam door een leespanel worden gecontroleerd op inclusiviteit,
leesbaarheid en toegankelijkheid.

» Eén pagina met alle regelingen
Er zal één overzichtelijke website worden gelanceerd waarop alle (inkomens)ondersteunende maatregelen te vinden zijn waar Rotterdammers aanspraak op kunnen maken. Daar
kunnen ook private initiatieven zoals de Voedselbank bij aansluiten. We kijken hierbij naar
de website ‘Pak je kans’ die de hoofdstad heeft gelanceerd. Zo kunnen stadsgenoten die het
moeilijk hebben de hulp die er voor ze is ook vinden en benutten.

» Beschutte werkplekken

Rotterdammers met een arbeidsbeperking kunnen net als ieder ander een waardevolle bijdrage aan de stad leveren. We willen dat zo veel mogelijk van hen aan de slag gaan bij een
reguliere werkgever. De gemeente moet voorkomen dat hiervoor een wachtlijst ontstaat. De
gemeente moet dit bewerkstelligen door optimaal samen te werken met werkgevers, uitzendbureaus en het UWV. Voor mensen die niet op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen,
creëren we voldoende beschutte werkplekken. Zo kunnen ook mensen die begeleiding nodig
hebben volop meedoen in de samenleving.

Kom erbij!
de stad waar je altijd welkom bent
Rotterdam is van oudsher een migrantenstad. Na de openstelling van de Nieuwe-Waterweg
verdubbelde de bevolking van de stad in twee decennia. Bootwerkers uit Brabant, België
en Zeeland trokken naar onze stad om in de haven aan het werk te gaan. In hun kielzog
kwam in 1911 een grote groep Chinese havenarbeiders in Katendrecht aan wal. Na de oorlog waren het migranten uit met name de Antillen, Griekenland, Italië, Joegoslavië, Kaapverdië, Marokko, Spanje, Suriname en Turkije die onze stad verrijkten. Dankzij al deze mensen die van over heel de wereld naar Rotterdam trokken - de stad is nu 175 nationaliteiten
rijk - kon onze haven de grootste van de wereld worden. Rotterdam stelt zich net als vroeger open voor migranten en in deze tijd is dat voor migranten die oorlogsgeweld ontvluchten. In plaats van hen aan hun lot over te laten, willen we dat zij vanaf dag één meedoen in
onze stad, zodat zij meteen onderdeel uitmaken van de Rotterdamse samenleving.

» Gelijk aan de slag
We stropen de mouwen op en gaan gelijk aan het werk, dat is hoe we het in Rotterdam doen
en wat we onze nieuwste stadsbewoners meegeven. Statushouders krijgen vanaf dag één
intensieve taalcursussen aangeboden. De gemeente zal de kwaliteit van taalaanbieders controleren en de bevindingen hiervan bij statushouders bekend maken. Er zal actieve begeleiding op maat zijn bij het vinden van werk en/of opleiding. De gemeente voert de regie bij de
inburgering en zal hierbij intensief samenwerken met onderwijs, werkgevers, vrijwilligersorganisaties en taalaanbieders.

» Statushouders op de arbeidsmarkt

Bepaalde sectoren kennen grote tekorten in het aanbod van personeel. Met name aan verpleegkundig en verzorgend personeel zal grote behoefte zijn komende jaren. Statushouders
kunnen een belangrijke rol spelen bij het opvullen van deze tekorten. We zullen in samenwerking met onderwijsinstellingen en werkgevers opleidingstrajecten opzetten die zijn toegesneden op deze groep.

14

» Begeleiding door Rotterdammers
Statushouders worden te veel aan hun lot overgelaten. We stimuleren organisaties die
vrijwilligers opleiden om als vertrouwenspersoon en als vraagbaak te fungeren voor statushouders, waaronder de maatschappelijke begeleiders van vluchtelingenwerk. Initiatieven van
Rotterdammers die op andere wijze bijdragen aan het welzijn en de participatie van nieuwkomers verwelkomen we van harte en zullen we zo nodig (financieel) ondersteunen.

» Proeftuinen voor participatie

De samenleving zelf is het best in staat om te zorgen voor participatie en acceptatie van
nieuwkomers. Stichting Nieuw Thuis is een prachtig voorbeeld van hoe een initiatief uit de
stad kan bijdragen aan het opnemen en het laten meedoen van statushouders. Nieuw Thuis
biedt een thuis, taallessen en laat statushouders kennis maken met de stad. D66 omarmt
deze initiatieven en wil ze stimuleren. Door middel van onderzoek leren we welke aanpak het
beste werkt om mensen op weg te helpen in onze stad.

» Crisisopvangplekken voor kwetsbare LHBTI’ers
Het komt voor dat LHBTI’ers (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen,
transgenders en mensen met een intersekse-conditie) het slachtoffer worden van discriminerende pesterijen, bedreigingen en (seksueel) geweld. Zij hebben een veilig onderkomen
nodig dat we in Rotterdam kunnen bieden. LHBTI’ers die asiel aanvragen zijn een extra
kwetsbare groep. Zij kunnen niet terecht in de reguliere crisisopvang, wanneer zij daar niet
veilig zijn. D66 wil dat de gemeente crisisopvangplekken voor LHBTI’ers creëert, waar zij
tijdelijk kunnen verblijven. De gemeente werkt hiervoor samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en met (LHBTI-)belangenorganisaties.
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Handen uit de mouwen
de werkende stad in 2022
Rotterdam heeft met 11% de hoogste werkloosheid van Nederland. Het herstel van werkgelegenheid gaat sinds de crisis van 2008 langzaam. De Rotterdamse beroepsbevolking is
-ondanks een grote inhaalslag - in verhouding tot andere grote steden nog altijd laagopgeleid. Arbeidsmarktdiscriminatie is een andere grote boosdoener. Rotterdammers met een
migratieachtergrond hebben zelfs minder kans op een baan dan iemand met een strafblad.
40.000 Rotterdammers ontvangen een bijstandsuitkering en nog eens 15.000 een werkloosheidsuitkering. Er is veel werk te verzetten om alle Rotterdammers aan het werk te krijgen.
Het gros wil maar al te graag aan de slag en dus moeten we hen meer mogelijkheden bieden om aan het werk te kunnen.

» Experimenten met bijstand
Door heel Nederland worden nu experimenten gedaan met de bijstand binnen de ruimte die
de Participatiewet daarvoor biedt. De Rotterdamse D66-fractie heeft een initiatiefvoorstel
‘Bijverdienen naast de bijstand’ ingediend, een experiment waarin bijstandsgerechtigden een
groter deel van hun inkomsten mogen houden. Hierdoor kunnen bijstandsgerechtigden kansen op werk en inkomen gemakkelijker aangrijpen en hoeven minder Rotterdammers gebruik
te maken van een uitkering. Positieve uitkomsten van pilots door het hele land maken we
onderdeel van de Rotterdamse aanpak.

» Deltaplan Discriminatie
Discriminatie op de arbeidsmarkt is helaas nog aan de orde van de dag. Het is voor D66
onacceptabel dat iemands afkomst, geaardheid of geslacht bepalend is voor iemands kansen. Ook een arbeidshandicap of de leeftijd van een sollicitant moeten geen beperking zijn
om iemand aan te nemen. Werkgevers die veroordeeld worden voor discriminatie, krijgen
gedurende vijf jaar geen opdrachten meer van de gemeente. Een goed diversiteitsbeleid zal
verder een belangrijk positief criterium worden bij de selectie van opdrachtnemers van de
gemeente. We moedigen aangifte in geval van arbeidsmarktdiscriminatie aan. De gemeente
zal anoniem solliciteren invoeren, zodat vooroordelen die gepaard gaan met achtergrond
en sekse geen rol kunnen spelen bij de briefselectie. Daarnaast zet de gemeente een actief
beleid in om de diversiteit van de ambtelijke top sterk te vergroten.

» Verbetering dienstverlening Werk en Inkomen
Veel bijstandsgerechtigden ervaren weinig steun en maatwerk van de gemeente bij de begeleiding naar werk. Ze voelen zich in de beklaagdenbank gezet en daardoor gedemoraliseerd.
Het is in het belang van zowel bijstandsgerechtigden als de gemeente dat de dienstverlening
verbeterd wordt en er meer maatwerk komt. Maatwerk zal onder andere worden geboden
door bijstandsgerechtigden één coach toe te kennen gedurende het traject, die bepaalt welke
trainingen van belang zijn voor het vinden van een baan. Er is hier een cultuuromslag voor
nodig en daar gaan we hard mee aan de slag. We vereenvoudigen daarnaast de verrekening
van de benodigde aanvullende bijstand en optimaliseren op die manier de dienstverlening
op het gebied van de bijzondere bijstand. Eén grondige beoordeling aan het begin van het
traject geeft inzicht in de situatie, ervaring en vaardigheden van de bijstandsgerechtigden.
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» Flexibiliteit in de tegenprestatie
De tegenprestatie bij een uitkering - de verplichting om (vrijwilligers)werk te doen - wordt veel
te star toegepast. We moedigen aan dat bijstandsgerechtigden actief en van meerwaarde
zijn voor de stad. Dat betekent dat de tegenprestatie ook moet passen bij de vaardigheden
en omstandigheden van de bijstandsgerechtigde en dat is met de huidige tegenprestatie lang
niet altijd het geval. Ook willen we dat meer mensen de tegenprestatie op het gebied van
zorg en welzijn leveren. De tegenprestatie is ook geschikt als middel voor verkenning van
een nieuw werkveld, waarbij de gemeente herscholing voor haar rekening neemt als dit kan
leiden naar een vaste baan.

» Lerend en ondernemend de bijstand uit
Rotterdam is een ondernemende stad en dat omarmt D66 volledig. Het moet mogelijk blijven
om vanuit de bijstand een onderneming te starten. Daarvoor wil D66 overbodige belemmeringen en regelgeving weghalen. We kijken daarbij nadrukkelijk naar de pilot in Den Haag en
starten een eigen proef om dit nog makkelijker te maken. Daarnaast willen we ook een proef
starten om opleidingen die de kans op werk aanzienlijk vergroten aan te bieden.

» Met mkb aan de slag
Het midden- en kleinbedrijf (mkb) is de grootste werkgever van de stad. Er wordt samengewerkt door het mkb, gemeente en het onderwijs om Rotterdammers met een grote afstand
tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen en de ondernemers aan gekwalificeerd personeel. Het snel en effectief verbinden van mkb-ondernemingen met vacatures aan werkzoekenden moet worden uitgebreid, waar nodig met aanvullende scholing.

Zonder schuld
een stad zonder armoede in 2040
Eén op de vijf Rotterdammers leeft in armoede, verreweg het hoogste aantal van Nederland. Armoede is vaak onzichtbaar voor de buitenwereld, maar gaat gepaard met veel leed.
31.000 kinderen - maar liefst een kwart van de Rotterdamse kinderen - groeien in onze
stad op in een gezin dat in armoede leeft. We pleiten bij de wetgever voor een eenvoudiger
persoonlijk faillissement zodat de schuldeisers meer risico lopen. 27.000 Rotterdammers
kampen met problematische schulden die alleen maar verder oplopen. Armoedebestrijding
moet topprioriteit krijgen.

» Deltaplan Schulden
Schuldenproblematiek is een van de grote veroorzakers van achterstand en armoede. Om
de schuldenepidemie het hoofd te bieden stellen we een Deltaplan Schulden op. In dit plan
dragen alle betrokken partijen, waaronder schuldeisers en incassobureaus, er verantwoordelijkheid voor te zorgen dat schulden moeilijker ontstaan en dat het aflossen gemakkelijker
wordt. Vaak onderschatten mensen, en dan vooral jongeren, de gevolgen van het aangaan
van schulden. Voorlichting en een preventieprogramma helpen dan ook hen hier bewuster
van te maken. Er zal sneller worden ingegrepen en problematische betalingsachterstanden
worden onderling door coöperaties, gemeente, welzijnswerk en zorgverzekeringen gedeeld
en zij bieden hulp. De schuldhulpverlening zal ook bij schulden onder de €10.000 al in actie
moeten komen en er is speciale aandacht voor dak- en thuislozen om ze een kans te geven
hun leven weer op te bouwen. Bij ernstige gevallen, waarin de maatschappelijke kosten die
van de schuld overstijgen, kan de gemeente de schuld opkopen. We stimuleren welzijnsorganisaties om een (buddy)systeem met vrijwilligers op te zetten voor administratieve hulp of
om gebruik te maken van initiatieven zoals de formulierenbrigade van Humanitas.

» Bekendheid inkomensondersteuning
Een groot deel van de Rotterdammers dat recht heeft op inkomensondersteuning maakt hier
geen gebruik van. Dit komt voort uit een gebrek aan kennis of het onvermogen om dit aan te
vragen. De vraagwijzer - een gemeenteloket waar hulp geboden wordt - zal mensen op de
verschillende regelingen wijzen en hen helpen aanvragen in te dienen.

» Gebruik jeugdtegoeden vergroten
Kinderen uit arme gezinnen kunnen aanspraak maken op €275,- tot €400,- budget voor op
hun Rotterdampas, waarmee ze onder andere een fiets, maar ook school- en sportspullen
kunnen aanschaffen. Dankzij D66 is dit budget verhoogd en de verdeling specifieker aangepast aan de behoeften van verschillende leeftijdsgroepen, zoals jonge kinderen en jongeren.
Een deel van de ouders maakt helaas nog geen aanspraak op het jeugdtegoed voor hun
kroost. D66 wil dat er een uitgebreide campagne wordt gevoerd om te zorgen dat alle kinderen die hier recht op hebben, er ook gebruik van maken. Daarnaast zullen medewerkers van
de wijkteams en de vraagwijzers vaker hierop mogen wijzen. Tot slot moet een aantal deelnemende winkels verder groeien.
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» Frontlijnaanpak voor probleemgezinnen
Rotterdam kent duizenden ‘multi-probleemgezinnen’, gezinnen waar verschillende sociale
problemen tegelijk aan de orde zijn. Niet iedere welzijnswerker is ertoe in staat om dergelijke
gezinnen goed te helpen. Vaak is er brede kennis nodig, evenals het vermogen om stevig
door te pakken, om zo alle linies te doorbreken van de verschillende overheidsdiensten en
maatschappelijke partners. Bureau Frontlijn heeft in Rotterdam goede resultaten laten zien.
We zorgen dat er per gezin één hulpverlener de regie heeft en snel en effectief beslissingen
kan nemen die overeenkomt met de Frontlijnaanpak.

» Bestrijding van psychosociale problemen bij armoede
Mensen die in armoede leven of met schulden kampen, ervaren veel stress, stigmatisering
en psychosociale problemen. We leren van de pilots ‘mobility mentoring’, die deze verlamming beogen tegen te gaan, en maken deze werkwijze onderdeel van de aanpak. We geven
ambtenaren, in het bijzonder bij de dienst Werk en Inkomen, trainingen om deze problematiek te herkennen. Ook trainen we hen erin mensen door te verwijzen naar psychosociale
hulp als onderdeel van de armoedebestrijding. Bij het welzijnswerk moet deze doorverwijzing
ook makkelijker worden.

» Expertisecentrum armoede
Het bestrijden van armoede heeft hoge prioriteit om kansen te kunnen bieden aan alle
Rotterdammers. Armoede is een hardnekkig vraagstuk zonder eenvoudige oplossingen. We
richten, samen met de sociale partners, een centrum op dat kennis en expertise op het gebied van armoede bij elkaar brengt. Dit is een onafhankelijk instituut met gezag. Ze geven de
gemeente gevraagd en ongevraagd advies en zijn bij het opstellen van beleid op het gebied
van armoedebestrijding altijd nauw betrokken.

» Initiatieven voor armoedebestrijding
Met ‘Citylab010’ heeft D66 het mogelijk gemaakt voor Rotterdammers om op negen verschillende onderwerpen, waaronder economie, cultuur en duurzaamheid, plannen in te dienen
en zo maatschappelijke innovatie te stimuleren. Op het gebied van armoedebestrijding is die
mogelijkheid er nog niet. Wij breiden het aantal onderwerpen uit, zodat initiatiefrijke Rotterdammers volop kunnen bijdragen aan het voorkomen en tegengaan van armoede. Op het
gebied van werkgelegenheid verruimen we de mogelijkheden voor aanvragen, zodat initiatiefnemers ook op gebied van re-integratie op de arbeidsmarkt innovatieve ideeën kunnen
uitproberen.
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Niemand aan zijn lot overlaten
de zorgzame stad in 2030
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Er zijn 53.000 Rotterdammers die dankzij een vorm van ondersteuning zoveel mogelijk hun
eigen leven kunnen leiden, waaronder 23.000 Rotterdammers met vervoer op maat en 4.100
met een persoonsgebonden budget (PGB). Rotterdammers zijn begaan met het lot van hun
stadsgenoten. We zien dan ook graag dat er bij zorg en welzijn in Rotterdam nog meer kwaliteit wordt geleverd, door voorzieningen op maat en op kleine schaal aan te bieden.

» Proef ‘vertrouwen in wijkzorg’
We geven wijken zelf graag de vrijheid om het zorgbudget zo te besteden dat de gezondheid
en het welzijn van de bewoners het meest verbetert. Om die reden starten we een proef in
verschillende wijken waar de bekostiging van zorg en welzijn niet per maatregel of behandeling gaat, maar met een budget voor alle uitdagingen waar de wijk voor staat. Een wijkcoöperatie zal op die manier alle zorgtaken tot zijn verantwoordelijkheid kunnen rekenen en
meer vrijheid hebben over de manier waarop deze zorg geleverd wordt. D66 maakte in de
afgelopen periode mogelijk dat wijkcoöperaties met minder belemmeringen te maken hadden
en wil daar nu verder in gaan. We voegen zoveel mogelijk budgetten die nu opgesplitst zijn in
zorg, welzijn, werk en inkomen samen om de wijkcoöperatie de kans te geven op effectieve
wijze te doen wat nodig is.

» Verlengde termijn aanbesteding zorg en welzijn
Het is goed dat aanbieders van zorg en welzijn resultaat moeten boeken en daarop afgerekend worden. Wel moeten we erop letten dat er voldoende tijd is om resultaten te kunnen
boeken. Ook moet ervoor gezorgd worden dat opgebouwde kennis en vertrouwensbanden
niet roekeloos afgebroken worden. We verlengen daarom de termijn van de aanbesteding
van twee naar vier jaar en maken afspraken op grond van (tussentijds) behaalde resultaten.

» Raad van zorg en welzijn
De politiek bemoeit zich te vaak inhoudelijk met zorg en welzijn. We moeten vertrouwen op
professionals die verstand hebben van effectieve maatregelen. D66 wil een raad van onafhankelijke deskundigen aanstellen die aanbestedingen op gebied van zorg en welzijn beoordelen. De Brede Raad 010, waarin een brede vertegenwoordiging van patiënten tot zorgverleners plaatsneemt, levert een belangrijke bijdrage aan het beleid voor zorg en welzijn en
blijft dat doen, maar zal geen beoordeling van de aanbieders verzorgen.

» Samenwerken in het sociaal domein
In Hillesluis, IJsselmonde, Kralingen-Crooswijk en Charlois is geëxperimenteerd met een samenwerkingsverband tussen politie, woningbouwcorporaties, welzijnswerk en de dienst Werk
en Inkomen. Samen bespreken ze gevallen van Rotterdammers met meerdere problemen en
komen zo samen tot een betere aanpak hiervan. Deze proef was een succes en dus breiden
we deze samenwerking uit naar de hele stad. Bij deze aanpak is het van belang dat de ontwikkeling en kansen van Rotterdammers centraal staan en niet het bestraffen van mensen
die een administratieve fout maken.

» Technologie in de zorg
Nieuwe technologische ontwikkelingen geven een enorme kans om het welzijn van Rotterdammers te vergroten. We maken zorgbudget vrij om te investeren in huisautomatisering
(domotica) en e-health om zorg zo te verbeteren. Ook bouwkundige aanpassingen aan woningen zijn essentieel voor mensen om langer zelfstandig te kunnen blijven. We maken hier
voldoende middelen voor vrij.

» Voldoende huiskamers van de wijk
Elke wijk heeft een publieke plaats nodig, maar de ene wijk is de andere niet. Het huidige
beleid biedt wijken te weinig ruimte om in plaats van één groot huis van de wijk, meerdere
kleinschalige huiskamers van de wijk te hebben. We doen onderzoek naar de dekking van en
behoefte naar huiskamers van de wijk en maken dit onderdeel van de aanbesteding. In de
aanbesteding van de huizen van de wijk moet een mogelijkheid geboden worden voor een
‘right to challenge’, dat bewoners de gelegenheid geeft het beheer van het huis van de wijk
over te nemen tegen hetzelfde budget.

» Integratie sociale domein
Het sociale domein is flink versnipperd. Wijkteams, ziekenhuizen, huisartsen en gemeente
moeten elkaar beter weten te vinden. Die bredere samenwerking wordt ook uitgebreid naar
de schuldhulpverlening, woningcorporaties en zorgverzekeraars. We benaderen professionele instellingen actief en betrekken ze actief bij het opstellen van beleid.

» Preventie ongezonde leefstijlen
Zorgverzekeraars en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) hebben er allebei belang
bij dat ziekten worden voorkomen. Een ongezonde leefstijl door bijvoorbeeld roken, (te)
weinig beweging en slechte voeding zorgt dat veel stadsgenoten veel korter leven met meer
ongezonde levensjaren. Kinderen leren op jonge leeftijd ongezonde patronen aan, waardoor
hen kansen op een gezond leven ontnomen worden. We vragen de GGD om samen met het
onderwijs, en zorgverzekeraars preventieprogramma’s aan te bieden.

» Persoonsvolgende bekostiging
Rotterdammers zouden zelf hun zorg moeten kunnen kiezen. Zo krijgen ze de zorg die zij
nodig hebben en hebben aanbieders een prikkel om te presteren en innoveren. We willen
dat Rotterdam gaat experimenteren met persoonsvolgende bekostiging; de cliënt kan straks
zelf zorg inkopen vanuit de WMO. In de gemeente Huizen is er al sprake van een dergelijk
experiment. Op basis van een keukentafelgesprek krijgen de bewoners daar de mogelijkheid
om ondersteuning af te nemen bij de aanbieder van hun keuze. Wij leren van die ervaringen
en starten met de invoering van een eigen proef met persoonsvolgende bekostiging.

» Moderne woonvormen voor ouderen
Het is in ieders belang dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven. Moderne
woonvormen, waaronder interessante wooncombinaties met andere ouderen, jonge gezinnen, studenten of statushouders, kunnen uitkomst bieden. Gemeentelijke regels, zoals de
beperking op het samenwonen voor meer dan vier mensen die geen gezin zijn, schrappen
we. Zo wordt het makkelijker om dit soort combinaties op te zetten. We maken met ontwikkelaars en woningbouwcorporaties afspraken over een substantiële uitbreiding van deze
moderne woonvormen.

» Eenzaamheid en sociaal isolement
Eén op de vier ouderen in Rotterdam dreigt in sociaal isolement te raken en kan daardoor op
niemand terugvallen. In de eerste helft van 2016 heeft er een succesvolle pilot plaatsgevonden in Crooswijk waarbij door samenwerking van uiteenlopende organisaties en hulpverleners in de wijk sociaal isolement werd opgespoord en hulp werd geboden. D66 ziet graag dat
dit project naar de hele stad wordt uitgebreid. Daarnaast zullen we het onderwerp ‘eenzaamheid’ toevoegen aan het initiatievenfonds dat dankzij D66 is gerealiseerd, zodat er nog meer
ruimte is voor innovatieve ideeën om eenzaamheid aan te pakken.

» Looppaden ouderen prioriteit bij vorst
Bij vorst is het voor veel ouderen in seniorencomplexen ondoenlijk om naar het nabijgelegen
openbaar vervoer of het winkelcentrum te lopen. De meest kwetsbare voetgangers dan ook
verdienen voorrang bij het strooien. Stadsbeheer zal bij de routes en plaatsen om te strooien
rekening moeten houden met deze paden.

» Ondersteuning mantelzorgers
Veel mantelzorgers weten niet dat ze aanspraak kunnen maken op een cliëntondersteuner
die hen informeert, adviseert en begeleidt en dat ze gebruik kunnen maken van respijtzorg.
Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan een ander over
te dragen. Tijdens keukentafelgesprekken, via de vraagwijzer, wijkteams en huisartsen moet
deze mogelijkheid beter onder de aandacht worden gebracht. Dit kan veel mantelzorgers,
waarvan een groot deel overbelast is, enorm helpen bij hun waardevolle werk.

» Bed, bad, brood én begeleiding
De meest kwetsbaren in onze samenleving zijn ongedocumenteerde daklozen. Naar schatting zijn er zo’n honderd in onze stad die gebruik maken van de bed, bad en broodregeling.
Deze sobere voorzieningen zijn essentieel om hen een menswaardig bestaan te kunnen
bieden. We zien graag dat er ook begeleiding wordt aangeboden, zodat ze hulp krijgen bij
terugkeer naar het land van herkomst of juridische bijstand krijgen.
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Voel je goed
een gezonde stad in 2022
Rotterdam heeft met de GGD een eigen gemeentelijke gezondheidsdienst die waakt over
de gezondheid van de stadsbewoners. Gezondheid is het belangrijkste dat we hebben en
dus mag een betuttelende ideologie over seks of drugs niet in de weg staan bij het tegengaan van gevaren voor de volksgezondheid. De GGD moet beter in staat zijn om gevaren
voor de volksgezondheid, door bijvoorbeeld vervuilde drugs of besmettelijke geslachtsziekten, te bestrijden.

» Voorlichting anticonceptie bij kwetsbare vrouwen
Rotterdam kent een kleine groep kwetsbare vrouwen met een ernstige verstandelijke beperking of een zware verslaving. Het is niet in het belang van deze vrouwen en hun ongeboren
kinderen dat ze zwanger worden. Intensieve begeleiding en voorlichting van deze groep
vrouwen is bewezen effectief. Bij een proef van de gemeente koos 71% van deze kwetsbare
vrouwen vrijwillig voor anticonceptie. D66 ziet graag dat deze proef onderdeel van het reguliere beleid wordt en dat er aan begeleiding niets tekortkomt.

» Drugstesten
We willen de mobiele testpunten terug laten keren op festivals en feesten. Bij deze mobiele testpunten kan voorlichting over het gebruik van drugs gegeven worden. Wanneer een
vervuilde pil wordt aangetroffen kunnen alle festivalgangers gewaarschuwd worden voor het
gebruik ervan. Landelijke wetgeving maakt dit vooralsnog onmogelijk en dus steunen we D66
in de Tweede Kamer bij hun inzet dit mogelijk te maken. Het op initiatief van D66 geopende
testpunt op Eendrachtsplein is slechts anderhalf uur per week geopend en zal wat ons betreft
de openingstijden uitbreiden.

» Soa-bestrijding
De capaciteit voor soa-testen bij de GGD is te laag, waardoor veel Rotterdammers er niet
terecht kunnen. De capaciteit voor risicogroepen zal vergroot worden en daarnaast zullen
thuistesten worden verstrekt.

» Water op dance evenementen
Uitdroging is een van de grootste gevaren op dancefestivals en -feesten. Om slachtoffers te
voorkomen verplichten we organisatoren om kraanwater ter beschikking te stellen op festivals en feesten.

» Op tijd bij met GGZ
Problemen ten aanzien van geestelijke gezondheid komen vaak pas in een laat stadium aan
het licht. Het zijn vaak de verhuurders en omwonenden die het eerste opmerken dat het niet
goed gaat met een van hun medebewoners. Woningbouwcoöperatie Woonbron heeft samen
met GGZ-instelling Antes een succesvolle proef gedaan met het in een vroeg stadium aanbieden van hulp. Regels die de financiering van dergelijke samenwerking tussen coöperaties
en GGZ-instellingen bemoeilijken moeten worden aangepast, in Den Haag en Rotterdam.

» Personen met verward gedrag
Het aantal gemelde incidenten met personen met verward gedrag. stijgt al jaren op rij. Dit
valt voor een deel te wijten aan landelijk beleid en Rotterdam dient erop aan te dringen om
de zorg op orde te brengen. Als pilotgemeente is Rotterdam al aan het experimenteren met
een nieuwe aanpak. Het Advies- en meldpunt Verwarde Personen dat is ingesteld is een stap
in de goede richting, maar na de melding wordt de juiste zorg of opvang nog niet altijd geboden. We zorgen dat er voldoende GGZ-medewerkers beschikbaar zijn om op de meldingen
te reageren en leren van andere gemeenten, zoals met de ‘psycholance’ die de politie kan
ontlasten.
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Droge voeten
een klimaatneutrale stad in 2040
De uitdagingen waar Rotterdam voor staat zijn groter dan je in één raadsperiode kan aanpakken. D66 wil een langjarige focus voor uitdagingen als het op termijn stoppen met
aardgas, het verbeteren van de luchtkwaliteit en het omvormen van de fossiele haven naar
een duurzame, allemaal zodat de verantwoordelijkheid niet wordt doorgeschoven naar
de toekomst. De komende vier jaar zetten we belangrijke stappen om in 2040 Rotterdam
klimaatneutraal te maken en niet langer een negatieve bijdrage te leveren aan de klimaatverandering.

» Koolstof- en grondstofbudget
De gemeente krijgt naast de financiële begroting een koolstof- en grondstofbegroting. Hierin wordt het totale budget aan CO2-uitstoot verspreid over alle raadsperiodes tussen nu en
2040, met als doel Rotterdam tegen die tijd klimaatneutraal te maken. Ook wordt een lokale
bodemprijs voor koolstof, die hoger ligt dan de te lage EU-prijs, gehanteerd. De budgetten
worden op basis van wetenschappelijke inzichten vast- en bijgesteld. Zo maakt D66 de stad
‘Parijs-proof’, in lijn met het klimaatakkoord dat daar in 2015 gesloten werd.

» Lokaal energie- en klimaatakkoord

De gemeente sluit een lokaal energie- en klimaatakkoord met lokaal actieve partijen, bedrijven, kennisinstellingen en bewonersinitiatieven, waarin de klimaatambities gewaarborgd
worden. Het Resilience Lab dat door de gemeente is ingesteld zal met budget toezien op
naleving van de afspraken, zoekt naar integrale oplossingen die sociale en economische
waarde creëren en zorgt voor bewustwording en een gevoel van urgentie onder bewoners.

» Innovatiefonds Duurzaamheid
Om onze grote ambities te bereiken op gebied van duurzaamheid zijn forse investeringen
nodig. De gemeente Rotterdam bezit 31% van de aandelen van energiebedrijf Eneco. Met
de verkoop van deze aandelen wil D66 een Innovatiefonds Duurzaamheid opzetten, waarbij
speciale aandacht is voor kleine innovatieve groene ondernemers.

» Resilience Lab
Het Resilience Lab gaat door en zal bewoners ondersteunen in hun energie- en klimaatplannen. Daarbij stimuleert het Lab combinaties zoals groene daken met ook zonnepanelen of
een stoep als wijkakker voor lokaal voedsel en sociale samenhang in de buurt.

» Meer groen in de stad
Klimaatverandering zorgt ervoor dat we meer regenwater moeten verwerken in de stad dan
onze riolen aankunnen. Groen en gras kunnen grote hoeveelheden hemelwater opvangen.
D66 daagt de stad uit om de komende jaren 1 km2 aan daken en stoepen te vergroenen.
Een kaart met onbenutte daken helpt bewoners en initiatieven ruimte te vinden. Bewoners
kennen zulke plekken vaak beter en door de Buitenbeter-app kunnen ze deze locaties aan
de kansenkaart toevoegen. Waar mogelijk zijn in 2022 alle gemeentelijke daken groen.
Herinrichting van straten en stoepen vormen een natuurlijk moment voor de gemeente om
meer ruimte te bieden aan groen. D66 kiest daarom voor een groene basis: standaard meer
bomen, struiken en planten en in principe altijd gras tussen de tramrails. Behalve als waterberging zorgt groen immers ook voor een schonere lucht, minder hitte en een veel prettigere
beleving van de stad.
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» Schone stroom
Om de klimaatambities te halen zal in 2030 reeds 40% van de stroom duurzaam moeten
worden opgewekt. Zelf opgewekte energie versterkt de zelfstandigheid van mensen en
draagt bij aan de schone groei die we voor ogen hebben. Om die reden ondersteunt D66
onderzoek naar zonnepanelen op water, getijdenstroom bij Hoek van Holland, zonnepanelen op de daken van huizen en bedrijfspanden en zonneweides op braakliggende grond. De
gemeente zal zo snel mogelijk de eigen stroom 100% groen en zo lokaal mogelijk inkopen.

» Meer locaties windenergie
Schone energie biedt grote ondernemers- en verduurzamingskansen. Windenergie creëert
de ruimte om vervuilende kolencentrales uiterlijk in 2025 te sluiten. D66 omarmt de windlocaties die de provincie heeft aangewezen en ondersteunt het Convenant realisatie windenergie
stadsregio. Ontwikkelaars worden daarbij gehouden aan hun eigen code en moeten burgers
laten participeren. Bij de plaatsing van windmolens zal de exploitant een bedrag ter beschikking stellen aan omwonenden, waarmee duurzame investeringen in de buurt gerealiseerd
kunnen worden.

» Innovatieve waterberging en riolen
Klimaatverandering leidt er ook toe dat we meer fysieke maatregelen moeten treffen om
droge voeten te houden. De capaciteit van de riolering moet verhoogd worden en we zullen
meer plekken voor waterberging realiseren. Rotterdam is zeer innovatief op dit gebied en
heeft met het Benthemplein, de Museumparkgarage en het Kruisplein plekken gecreëerd die
bij overvloedige regenval enorme hoeveelheden water kunnen opslaan. Bij alle grote bouwprojecten moet de wateropgave een belangrijk onderdeel zijn van de plannen en innovatie op
dit gebied wordt omarmd.

Droge voeten
een klimaatneutrale stad in 2040
De lucht in Rotterdam behoort tot de meest vervuilde en ongezondste van heel Europa. Als
gevolg hiervan leven mensen in Rotterdam gemiddeld korter en eindigen levens vaker met
ziekte. We accepteren niet dat de lucht die we inademen vrijelijk vervuild mag worden. Belangrijke maatregelen, waaronder de uitbreiding van de milieuzone, zijn noodzakelijk zodat
we in Rotterdam frisse lucht kunnen inademen en gezonder en langer leven.

» Uitbreiding milieuzone
De door D66 ingevoerde milieuzone is bewezen effectief in het verbeteren van de luchtkwaliteit in het centrum. We gaan zo snel mogelijk over op de eenduidige bebording en categorisering die de Rijksoverheid deze kabinetsperiode zal vaststellen voor milieuzones. Hiervoor
zullen we in Den Haag pleiten voor het mogelijk maken van handhaving op basis van uitstoot
in plaats van bouwjaar. D66 breidt de milieuzone uit tot aan Zuidplein en laat deze ook voor
brommers en scooters gelden.
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» Green Deal Cruisevaart
De walmende schoorstenen van cruiseschepen zorgen voor grote overlast voor de groeiende groep bewoners op de Kop van Zuid en vervuilen de lucht midden in de stad. Tegelijkertijd zijn de schepen een uniek schouwspel voor Rotterdammers en toeristen in de mooiste
havenstad ter wereld. Om deze unieke trekpleister te behouden is het noodzaak om op korte
termijn te komen tot een Green Deal voor de cruisevaart. Betrokken partijen moeten zich
hierin committeren aan een versnelde afbouw van de overlast. Hierbij is een belangrijke rol
weggelegd voor het nieuw in het leven geroepen Rotterdam Maritime Board. Wanneer rederijen zich niet houden aan de Green Deal wordt hen de toegang tot het centrum ontzegd.

» Schoon gemeentelijk wagenpark
Het gemeentelijk wagenpark is een belangrijke gebruiker van de Rotterdamse wegen. D66
kiest er daarom voor het goede voorbeeld te geven door de gemeente alleen nog maar schone nieuwe wagens aan te laten schaffen en zo het wagenpark versneld te verduurzamen.

» Elektrische stadsdistributie
Het groeiend aantal pakketbezorgers in de stad zorgt naast gemak ook voor toenemende
vervuiling. Om die reden wordt elektrische pakketdistributie gestimuleerd, door het opladen
van deze bezorgauto’s op bepaalde tijdstippen gratis te maken in de stad, de Green Deal Zero-Emissie Stadsdistributie uit te voeren en samenwerking en afstemming met andere steden
te zoeken.

» Weeg luchtvervuiling mee
Gezondheidsonderzoek over de daadwerkelijke luchtvervuiling zal bij keuzes rond bijvoorbeeld de A13, luchthaven Rotterdam en ‘s Gravendijkwal van gelijke invloed worden als
geluidsnormen. Deze drie knelpunten moeten versneld en voortvarend aangepakt worden,
waarbij onorthodoxe en vernieuwende ideeën alle ruimte krijgen. Een idee is om vanaf de
heropening van de Maastunnel de ’s Gravendijkwal ontoegankelijk te maken voor doorgaand
verkeer. Een van de mogelijkheden om de luchtvervuiling tegen te gaan, is het terugbrengen
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van de maximumsnelheid naar 80 kilometer per uur op de snelwegen die midden in het stedelijk gebied liggen. Dit bespreken met de Rijksoverheid.

» Zakelijke luchthaven
D66 kiest voor een innovatief Rotterdam The Hague Airport met een expliciet zakelijk profiel
en enkel bestemmingen naar grote (Europese) steden. Samen met omwonenden worden
afspraken gemaakt over verdere ontwikkeling binnen de huidige geluidsruimte en luchtnormen, handhaving van de nachtstilte en de aanvliegroutes. Verplaatsing van de helikopterhaven naar elders in de regio mag niet leiden tot extra vakantievluchten. De luchthaven biedt
met een sterk zakelijk en kleinschalig karakter kansen voor innovatieve partnerschappen
met bijvoorbeeld de TU Delft. Zo kan de luchthaven uitgroeien tot de meest innovatieve van
Europa, waar de stilste en schoonste vliegtuigen landen. De bereikbaarheid van het vliegveld
kan sterk verbeterd worden, te beginnen met een zelfrijdend voertuigje vanaf metrostation
Meijersplein. We maken ons daarnaast hard voor een betere ov-verbinding van Rotterdam
met andere luchthavens, zoals Eindhoven Airport en Lelystad Airport.

Ga toch fietsen
een bereikbare stad in 2030
Bij de wederopbouw is onze stad voor auto’s ingericht. Sindsdien splijten grote plakken
asfalt wijken doormidden en is de ziel ontnomen van voorheen levendige plekken, waaronder Hofplein en Oostplein. Met een groeiende bevolking zal het verkeer in de stad verder
toenemen en de bereikbaarheid verder afnemen. Om de stad bereikbaar te houden, onze
lucht te verfrissen en onze straten te verlevendigen kiezen we in de eerste plaats voor het
efficiëntste en schoonste vervoermiddel: de fiets. In 2030 moet Rotterdam in de top 20
van ‘The Copenhagenize Bicycle Friendly Cities Index’ staan, dat de beste fietssteden ter
wereld classificeert.

» Ruimte voor de fietser
In de binnenstad is de auto te gast en zijn de fietser en voetganger leidend. Bij de herinrichting van de Coolsingel wordt dat principe al toegepast. Meerbaanswegen in het gebied
tussen ’s-Gravendijkwal, Mariniersweg, Weena en de Westblaak verdwijnen. In straten als de
Mauritsweg en de Westersingel zal de auto alleen nog te gast zijn. De rivieroevers worden
het domein van voetgangers, hardlopers en fietsers. Waar mogelijk voegen we meer fietsparkeergelegenheden toe en zorgen we dat fietswrakken en weesfietsen sneller worden weggehaald.

» Maak je straat even autovrij
Met het project ‘Happy Streets’ en op Park(ing) Day krijgen straten even een andere bestemming. Zo worden onder andere op parkeerplaatsen miniparkjes gecreëerd en wordt de weg
gebruikt voor sport en spel. D66 wil het aantal plekken en het aantal activiteiten van ‘Happy
Streets’ uitbreiden en ook experimenteren met autovrije en -luwe straten. Bij succes worden
straten zoals de Karel Doormanstraat, van Oldebarneveltstraat, Meent en de Witte de With
volledige fiets- en wandelstraten. Ook stimuleren wij de ‘droomstraten’ waarbij bewoners zelf
met ideeën over de inrichting van hun straat aan de slag gaan.
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» Parkeer je boompje of biertje
D66 kiest ervoor terrassen, groen en bredere fietspaden meer ruimte te bieden, door zeker
2.000 parkeerplaatsen op straat te schrappen. Met slimme ingrepen in het aantal aan- en
afvoerstraten worden bezoekers van de snelweg naar de parkeergarage geleid. Tijdens
het terrasseizoen worden parkeerplaatsen op straat omgetoverd in zogeheten parklets, die
voorzien in een kwalitatieve verblijfsmogelijkheid met groen én een stallingsmogelijkheid voor
fietsen. Ook gaan bewonerstarieven in parkeergarages omlaag en verhogen we ze op straat.

» Parkeren doe je aan de rand
Dankzij D66 zijn P+R-voorzieningen weer gratis. Zo stimuleren we parkeren in de parkeergarages aan de rand van de stad. Met informatievoorziening op de ringweg worden automobilisten ontmoedigd de stad in te rijden en door het openbaar vervoer vanaf de P+R te verbeteren wordt gebruik verder gestimuleerd. Daar waar P&R-locaties goed gebruikt worden en
vaak vol staan, worden deze uitgebreid.

» Elektrisch rijden
Het autoverkeer in de stad moet verminderd én helemaal elektrisch worden. D66 streeft voor
de komende periode naar een verviervoudiging van het aantal elektrische auto’s. Dat door de
parkeertarieven voor elektrische auto’s te verlagen en minimaal 15% van het aantal binnenstedelijke parkeerplaatsen te reserveren voor elektrische voertuigen. Ook voorzien we de
helft van die plekken van (snel)laadpalen. Verder krijgt iedere fietsparkeergarage laadvoorzieningen voor elektrische fietsen.

» Slim fietsen
De ingrepen van D66 met tweerichtingsfietspaden en slimme groene stoplichten bij drukte en
regen worden uitgebreid. Er komen meer bewaakte fietsenstallingen en ruimere openingstijden hiervoor. Ook komt er bij wijze van proef een pop-up fietsengarage in een bestaande
parkeergarage in de binnenstad. Er wordt meer opstelruimte voor fietsers gecreëerd bij stoplichten, onder andere door slimme aanpassing van de belijning en de inrichting van de weg.

» Snel fietsen

Er worden meer fietssnelwegen ontwikkeld, waarbij het aantal stoplichten minimaal is. Ook
creëren we groene golven voor fietsers, waarbij naast snelheid en doorstroom ook het fietsplezier centraal staat. Deze routes vormen zo een aantrekkelijke verbinding tussen Rotterdam en de omliggende gemeenten, zodat je nooit hoeft te stoppen, van Schiedam tot Capelle en van Overschie tot Barendrecht.

» Fietsen delen
Innovatieve ideeën om mensen in Rotterdam mobieler te maken, zoals deelfietsen, juichen
we toe. Wel moet dit in goede banen geleid worden en niet ten koste gaan van de al veel
te schaarse fietsparkeerplekken. Deelfietsen krijgen speciale parkeerplaatsen en het aantal
reguliere ‘fietsnietjes’ wordt drastisch uitgebreid. Aanbieders van deelfietsen worden verantwoordelijk gehouden voor hun geparkeerde fietsen, zullen moeten zorgen voor voldoende
parkeervoorzieningen en kunnen het recht verspelen om hun diensten nog aan te mogen
bieden.
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Wat een metro(pool)
schoon openbaar vervoer in 2030
De vervoersbewegingen in, om en naar de stad nemen de komende decennia toe. Vervuiling, opstopping, gevaar en lawaai dreigen daardoor ook toe te nemen. Openbaar vervoer
is wat ruimtegebruik, veiligheid en milieu betreft veruit het meest efficiënt. Lang niet alle
wijken zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Er is met name op Rotterdam-Zuid
sprake van mobiliteitsarmoede. Goede bereikbaarheid is een voorwaarde voor gebiedsontwikkeling. D66 vindt groei van het aanbod, het netwerk en de kwaliteit essentieel om van
Rotterdam een schone en bereikbare stad te maken.

» Rotterdamse Cirkellijn
Voor de ontwikkeling van Zuid en specifiek Feyenoord City is de bereikbaarheid cruciaal. We
willen onze metrolijnen verbinden door een lijn van Kralingse Zoom tot aan Zuidplein te realiseren. Dit vraagt een enorme investering die zichzelf op termijn ruimschoots zal terugverdienen als we grote delen van Zuid daarmee een impuls geven. Deze ontwikkelingen vragen om
grote investeringen vanuit de Rijksoverheid en daarvoor pleiten we dan ook ijverig.

» Bruggen bouwen
De rivier geeft Rotterdam allure, maar is ook een barrière tussen beide oevers. Meer oeververbindingen kunnen de stad beter integreren. Bestaande en nieuwe oeververbindingen
zullen maximaal ruimte bieden aan fietsers, voetgangers en OV en moeten bijdragen aan het
terugdringen van de auto uit de stad. We zetten de planvorming voor nieuwe oeververbindingen in gang, waarbij een metroverbinding als de Cirkellijn de nadrukkelijke voorkeur geniet.
Een fietsbrug tussen Katendrecht en Charlois kan de ontwikkeling in dat gebied versnellen.
We rekenen deze ontwikkelingen door en bepalen op basis daarvan de prioriteit van de verbindingen.

» Schoon openbaar vervoer
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Uiterlijk in 2030 zal het openbaar vervoer van Rotterdam geheel schoon zijn, door elektrificatie van bussen of gebruik van duurzaam verkregen waterstof. Een netwerk van innovatieve
en kleinere elektrische bussen kan nieuwe gebieden op het openbaar vervoer aansluiten.
Nieuwe en duurzame innovaties bieden zo kansen voor versnelde groei van het openbaar
vervoer en voor ondernemers.

» Meer openbaar vervoer
Goede bereikbaarheid versterkt de aantrekkelijkheid van de stad voor ondernemers, bewoners en bezoekers. D66 wil middels investeringen de frequentie waarmee metro’s, bussen en
trams rijden verhogen en zet in op een groei van het aantal gebruikers met minimaal 2% per
jaar, door goede aansluiting op het regiovervoer, P+R en trein te realiseren. Dit vraagt om
investeringen in nieuwe lijnen en in de kwaliteit van het bestaande net. Hiervoor is voldoende
budget noodzakelijk. D66 wil zich samen met de 22 andere gemeenten uit de Metropoolregio
Rotterdam-Den Haag (MRDH) hard maken voor voldoende regionale financiële middelen
voor openbaar vervoer.

» Uitbreiding randstadrail
Het vervoer van en naar de regio krijgt een beter OV-aanbod doordat de randstadrail van
Den Haag via Delft naar Dordrecht uitgebreid wordt. Een extra verbinding van de metro’s op
Zuid met de Noordoever en uitbreiding van de randstadrail naar Zoetermeer zullen volgen.
Hiervoor starten we met het maken van plannen waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt
wordt van bestaande infrastructuur.

» Uitbreiding nachtnet
Na jaren inspanning van D66 rijdt de metro nu in de weekenden door tot half twee ‘s nachts.
Het is een stap in de goede richting en dit zal op basis van de vraag verder worden uitgebreid. Na de proef van een jaar wordt door middel van bezoekersanalyse bepaald welke routes (naar de regio) ’s nachts standaard moeten rijden. Sommige P+R-voorzieningen moeten
immers 24 uur per dag bereikbaar zijn om een goed alternatief te vormen voor het parkeren
in de binnenstad.

» Benut de rivier voor vervoer
Vervoer over het water biedt nog veel onbenut potentieel. Daarvoor zal D66 het watervervoer
onderbrengen bij de OV-concessie, die bij de RET berust, zodat de aansluiting op andere
vormen van openbaar vervoer verbetert. Ook zullen er samen met de regio meer en snellere
routes worden ontwikkeld, zowel binnen de stad als naar de regio en via veerverbindingen.
We maken ons hard voor een opstappunt voor de Waterbus op Zuid, bijvoorbeeld nabij Feyenoord City.

Wonen in de toekomst
de klimaatvriendelijke stad in 2022
Rotterdam staat bekend om zijn architectuur. Een groeiend inwonersaantal, toenemende
bedrijvigheid en de Woonvisie - het gemeentelijk plan voor woningbouw de komende jaren bieden ruimte voor nog meer vooruitstrevende en toekomstgerichte architectuur. Voor bestaande bouw ligt er bovendien een grote uitdaging in het verminderen van de afhankelijkheid
van aardgas. Dit vraagt een bijzondere inspanning om de manier waarop Rotterdammers hun
huizen verwarmen toekomstbestendig te maken.

» Bestemmingsplan wijkenergie
Voor 2022 wordt samen met belanghebbenden voor iedere wijk een meerjarig energiebestemmingsplan gemaakt, met daarin keuzes over de verduurzaming van huizen, warmte en
de uitfasering van aardgas. We willen bewoners daarmee ruim van tevoren zekerheid over
de veranderingen in hun warmtevoorziening bieden, zodat ze de nodige aanpassingen kunnen maken op zichzelf aandienende vervangingsmomenten.

» Vergunningen duurzame bouw
Haal de meest vooruitstrevende duurzame huizen en kantoren naar Rotterdam, door de vergunningssystematiek aan te passen, compensatie voor leges voor duurzame bouw en door
de opbrengst van grondverkoop voor duurzame nieuwbouw en renovatie in te zetten. D66
geeft ruimte aan bouwen op water, het bouwen van zelfvoorzienende wijken, ‘natuurinclusief’
bouwen en hergebruik van materiaal of gebouwen, zoals bij de Concept Houses op Heijplaat.

» Duurzame woningcoöperaties

Door bindende afspraken met woningcorporaties te maken, zorgt D66 ervoor dat bij de uitvoering van de Woonvisie en bij grootschalige renovaties, van bijvoorbeeld corporatiewoningen, vergaand geïsoleerd en energieneutraal gebouwd wordt en de aansluiting op het aardgasnetwerk verdwijnt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van nieuwe financieringsvormen zoals
de energieprestatievergoeding. Voor situaties van ernstige energiearmoede zal de gemeente
via een fonds middelen beschikbaar stellen.

» Schone stroom: nieuwbouw met zonne-energie
Vanaf 2022 zal nieuwbouw altijd energieneutraal zijn en voorzien van zonnepanelen. Het
programma om VvE’s te verduurzamen wordt voortgezet, zoals het samenwerkingsverband
‘VvE’s met Energie’ nu doet, en wordt geïntensiveerd met medewerkers die wijk voor wijk
samen met bewoners initiatieven in gang zetten. Bij al in gang gezette bouwprojecten zal de
gemeente in overleg treden met de ontwikkelaars.

» Zonnepanelen op monumenten
De regels voor zonnepanelen op gemeentelijke monumenten worden aangepast, zodat
plannen die rekening houden met het historische karakter echt beoordeeld worden op hun
toegevoegde waarde en niet op principiële gronden afgewezen worden. Bij renovatie van
gebouwen zal energieneutraliteit de norm zijn. Alle gemeentelijke daken krijgen versneld
zonnepanelen.

» Einde aardgas
Nieuwbouw zal niet langer op het aardgasnetwerk aangesloten worden en vanaf 2025 worden gasleidingen niet langer standaard vervangen. In 2050 zal Rotterdam aardgasvrij zijn.
De uitbreiding van stadsverwarming vindt D66 niet langer het doel. Het bestaande stadsverwarmingsnetwerk wordt verder verduurzaamd met bijvoorbeeld restwarmte, zonder dat we
vast komen te zitten aan fossiele industriële processen.

» Duurzame gebiedsontwikkeling
Voor de groei van woningen zet D66 in op verdichting door duurzame gebiedsontwikkeling,
zoals in de Merwe-Vierhavens en op de as Rotterdam-Delft-Den Haag, waardoor de aantrekkelijkheid van de regio toeneemt. Combinaties met zelfbouw en duurzaam ondernemerschap
zorgen daarbij voor synergie en een aantrekkelijke dynamiek.

» Korting OZB bij verduurzaming
We geven korting op de Onroerend Zaakbelasting (OZB) wanneer eigenaren investeren in
vergroenings- en verduurzamingsmaatregelingen. Zo stimuleren we verduurzaming van woningen en belonen we eigenaren die het milieu minder belasten. Samen met de waterschappen willen we bewoners stimuleren om volgens het principe ‘tegel eruit, groen erin’ hun tuin
en dak te vergroenen.

» Versoepeling huurdersnorm voor verduurzaming
Bij sociale huurwoningen dient 70% van de huurders akkoord te geven voor grootschalige
investeringen. In geval van renovatie met als doel de woningen te verduurzamen, zien we
graag dat deze hoge drempel verlaagd wordt. Hiervoor moet landelijke wetgeving worden
gewijzigd en daarvoor lobbyen we in Den Haag.
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Veerkracht - Eigenzinnigheid - Eerlijkheid - Verscheidenheid - Verbondenheid

De stad van veerkracht, waar vooruitgang de drijvende kracht is.
Van vissersgehucht werd Rotterdam in korte tijd Port of Europe. Vooruitgang is onze drijvende
kracht. De dorpen Cool en Kralingen werden geannexeerd, de stad kreeg stadsrechten en de haven
groeide uit tot de grootste ter wereld. Rotterdam heeft in haar bestaan veel te verduren gehad. Rotterdammers pakten de draad echter altijd weer op. Vier dagen na het bombardement begon Rotterdam al met de wederopbouw. Onze lijfspreuk is niet voor niets sterker door strijd.
De enige constante in Rotterdam is de verandering. De stad is altijd in beweging en past zich steeds
weer aan. Rotterdam heeft de laatste jaren een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt en prijkt
inmiddels op de beste lijstjes. De stad zonder hart heeft zijn stadshart hervonden.

Rotterdam werkt
een ondernemende stad in 2022
Met een duidelijk internationaal profiel en een goede uitgangspositie zijn de basisvoorwaarden aanwezig om meer bedrijven naar wereldstad Rotterdam te trekken. Ook nieuw ondernemerschap met een groeiende creatieve bevolking biedt voor de stad kansen op nieuw werk.
Een stevige verduurzaming van Rotterdam leidt daarbij tot nieuwe categorieën banen.

» Ondernemerschap stimuleren
Iedereen kan ondernemer zijn. De multinational, de succesvolle startup, maar ook de buurvrouw die lokaal brood bakt en dat verkoopt. Ondernemers vormen de basis van de verduurzaming van Rotterdam. Door de regels te versoepelen en vergunningsloos ondernemen
in te voeren zal D66 dit nieuwe ondernemerschap stimuleren. D66 zal verder geen enkele
medewerking leveren aan de invoering van een vestigingswet die ondernemers met een
migratieachtergrond uitsluit. Wij verwelkomen en stimuleren juist ondernemerschap van alle
Rotterdammers en verzetten ons hevig tegen alle voorstellen die een tweedeling in onze stad
creëren.

» Krachtige winkelstraten
Rotterdam heeft een uitstekend winkelaanbod, maar er zijn ook straten die aandacht nodig
hebben. Daarvoor stellen we met ondernemers een winkelvisie op. Winkelstraten die niet
meer levensvatbaar zijn, worden gesaneerd, opgeknipt of geconcentreerd. Winkelstraten met
potentie helpen we een bedrijveninvesteringszone (BIZ) worden. We verruimen de tijden van
de winkeltijdenverordening tot 23u en zorgen dat in de hele stad de winkels ook op zondagochtend open mogen zijn. Met een ‘kennislab’ leren we van successen zoals de West-Kruiskade. Voor tien winkelstraten met potentie stellen we, samen met ondernemers, kwartiermakers aan. We zetten ons in voor vernieuwende winkelconcepten waar ook horeca onderdeel
van uit kan maken en voor innovatieve invulling van leegstand. Daarnaast komt er voor alle
ondernemers in winkelgebieden een laagdrempelig aanspreekpunt in de gemeente.

» Nieuwe banen
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Verduurzaming, digitalisering en de circulaire economie bieden zicht op totaal nieuwe banen.
We zullen er vol op inzetten deze nieuwe vacatures te vullen middels samenwerking tussen
scholen en het bedrijfsleven in het Rotterdams Convenant dat we sluiten. Ook bieden we
meer ruimte voor duaal leren en extra onderwijs in de wijk, zoals de programmeerlessen van
de Verre Bergen en CoderDojo.

» Ondernemersloket
Het moet makkelijker worden om een eigen initiatief op te zetten en een onderneming te starten. De gemeente kan dit ondersteunen door bijvoorbeeld bij het gemeentelijke loket 14010
een aparte ondernemersoptie op te nemen. Ook zorgen we voor snellere procedures en minder regels voor maatschappelijk verantwoorde ondernemers en betrekken we ondernemers
bij het opstellen van doelen door de gemeente.

» Handelsmissies
Met duurzame ambities voor Rotterdam en de haven ontstaat de noodzakelijke focus om
succesvol bedrijven voor de stad te winnen. Door actieve inzet van het college van B en W
bij handelsmissies en door actievere bemoeienis met bedrijven in de Rotterdamse haven
haalt D66 meer bedrijven naar de stad en versterken we de beweging naar een duurzame
economie.

» Sterk vestigingsklimaat
De keuze voor bedrijven om zich in Rotterdam te vestigen hangt samen met de voorzieningen van de stad en of die passend zijn. Door in te zetten op duurzaam ondernemerschap,
het verstrekken van comfortabele en duurzame huur- en koopwoningen, goede (internationale) scholing, groen in de wijk en een uitstekende infrastructuur van het openbaar vervoer
vergroten we de aantrekkelijkheid van Rotterdam als duurzame stad.

» Rode loper expats
Rotterdam trekt steeds meer nieuwe mensen naar de stad, vanuit Nederland en uit andere
landen. We rollen de rode loper uit voor expats. Het Rotterdam Expat Centre is een ‘international desk’ dat expats met praktische zaken helpt en de integratie van iedereen die nieuw
is in de stad versnelt. We breiden de capaciteit van het Expat Centre uit zodat bedrijven ook
actief benaderd en geholpen kunnen worden en kijken hierbij naar het beleid in Den Haag.

Over de groene boeg
een duurzame haven in 2050
De haven is jarenlang de belangrijkste bron van werkgelegenheid en groei geweest in Rotterdam. Deze rol wordt door veranderingen in de wereldeconomie kleiner en de haven steeds
meer op afstand van de stad komt te staan. Op langere termijn zal een groot deel van haar
activiteiten, zoals de raffinaderijen, verdwijnen door de opmars van bijvoorbeeld elektrische
auto’s en milieueisen.

» Toekomst haven
Als actief aandeelhouder van het Havenbedrijf ondersteunt de gemeente een echt duurzame
koers waarbij overtollige windenergie van zee omgezet wordt in waterstof. Daarmee worden schone chemische stoffen en materialen gemaakt en kan CO2 afgevangen en gebruikt
worden bij industriële processen en de tuinbouw. De afvang van CO2 mag niet leiden tot de
levensverlenging van oude vervuilende industrie. Nu de kolencentrales besloten hebben om
geen CO2-opslag (CCS) toe te passen, moeten ze wat D66 betreft zo snel mogelijk sluiten.

» Duurzaam Havenbedrijf
De verduurzaming van de Rotterdamse haven is een centrale pijler om de stad te voorzien
van nieuwe banen, schone lucht en tevreden bewoners. D66 wil dat het Havenbedrijf jaarlijks rapporteert over de overgang naar een duurzame haven, met een focus op de groei van
duurzame bedrijvigheid en werkgelegenheid. De handhaving van de Wet Milieubeheer wordt
geïntensiveerd, zodat bedrijven daadwerkelijk alle maatregelen nemen die zich binnen vijf
jaar terugverdienen.

» Gedifferentieerd tariefbeleid
Een gunstig tariefbeleid in de haven trekt nieuwe vormen van wereldhandel aan, zoals biomassa, of recycling van windmolenstaal en elektriciteitscentrales die draaien op waterstof.
Ook kan op deze manier walstroom voor cruiseschepen en LNG bij binnenvaart gepromoot
worden, zodat dit op termijn de standaard wordt.

» Transport binnen de haven over het spoor of het water
Een groot deel van de transportbewegingen in en om Rotterdam heeft met de haven te
maken. Dit transport kan versneld geëlektrificeerd worden en meer gebruik maken van het
spoor en het water. Ook nieuwe innovaties, zoals vrachtwagens op een bovenlijn, kunnen
goed in de praktijk gebracht worden op de vaste corridors naar het achterland.
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Wat nieuws
een innoverende stad in 2022
Ondernemers, technische en sociale innovators en creatieve Rotterdammers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het beslechten van de uitdagingen waar de stad voor staat, op
het gebied van kansengelijkheid, klimaatverandering en de veranderende werkgelegenheid.
Rotterdam kan als stad van vernieuwing en moderniteit niet zonder innovaties. Ook de gemeente kan hier veel beter gebruik van maken en moet deze hierop toegerust worden.

» Gemeente als eerste afnemer
De gemeente kan veel vaker gebruik maken van talentvolle Rotterdamse startups. Door via
wedstrijden, uitvragen en pilots ruimte te bieden aan nieuwe ideeën en concrete oplossingen
van Rotterdamse bedrijven wordt de gemeente een ‘launching customer’, de betrokkenheid
van de stad vergroot en de ontwikkeling van anderen ondersteund. Zo kan de gemeente het
gebied van sociale innovatie een belangrijke impuls geven.

» Innoverende gemeente
De gemeente moet nieuwe technologieën en innovaties omarmen voor gemeentelijke doelstellingen op gebieden van onder meer duurzaamheid, schone lucht en nieuw vervoer. Zo
kan met technologie gescheiden afval herkend worden, een buurtapp kan eenzaamheid
tegen gaan, en slimme verkeersborden bevorderen de doorstroming van het verkeer.

» Voorbeeldige stad
D66 wil dat de gemeentelijke organisatie een voorbeeldfunctie vervult, met de wethouders
voorop, op de manier waarop ze nieuwe technologie en innovatie gebruikt om vooruitgang te
boeken. Dit goede voorbeeld kan werken als vliegwieleffect en zo bijdragen aan innovatie op
gebieden waar denken over innovatie niet aan de orde van de dag is. De gemeente kan met
haar inkoopbeleid niet alleen het voorbeeld geven, maar ook de markt zelf veranderen.

» Innovatiecentra
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D66 gaat de innovatiecentra zoals de RDM campus stimuleren, zodat Rotterdam met digitalisering voorop gaat lopen. Denk aan ontwikkelingen rond blockchain en modernisering van
het ‘Haven Community System’. Door samen te werken met andere havens zal de scheepvaart opgeroepen worden tot meer en snellere duurzame innovatie. In de regio stimuleren we
samenwerking met Yes Delft, de kraamkamer van de TU Delft, het Westland op het gebied
van voedselinnovatie en Den Haag rond cybersecurity.

» E-infrastructuur
Bij een goed ondernemers- en vestigingsklimaat kan snel internet niet ontbreken. We stimuleren de aanleg van glasvezel naar met name bedrijfsverzamelgebouwen en grote kantoren.
Telecombedrijven worden aangemoedigd om de uitrol van 4G+ en 5G in Rotterdam te bespoedigen.

Echt niet afvallig
een circulaire stad in 2040
Rotterdam produceert ieder jaar ongekende hoeveelheden afval, gebouwen worden snel gesloopt of staan lang leeg. D66 wil dit zogenoemde afval in nieuwe vormen of op nieuwe manieren opnieuw gebruiken.

» Grondstofbegroting
Verminderde vervuiling door grondstofhergebruik zal meegewogen worden in de grondstofbegroting die onderdeel is van de koolstofbegroting van de gemeente. Door inzicht te krijgen
in de grondstoffen die in Rotterdam gebruikt en afgedankt worden, stimuleren we het hergebruik gerichter.

» Materiaalpaspoort
Voor nieuwbouw en renovatie zal een materiaalpaspoort ingevoerd worden, te beginnen
met gemeentelijke projecten. Dit materiaalpaspoort maakt de hoeveelheden en gebruikte
materialen inzichtelijk. D66 zal onderzoeken hoe ‘natuurinclusiviteit’, ‘energieneutraliteit’ en
‘klimaatbestendigheid’ bij nieuwbouw en renovaties beloond kunnen worden, bijvoorbeeld via
de OZB, garanties of de aanleg van wijkvoorzieningen zoals een voetbalveld of speeltuin.

» Leegstandregister
Door in samenwerking met partijen als Funda een openbaar register van leegstaande gebouwen op te stellen, kunnen geïnteresseerden makkelijk via een centraal loket plannen voor
deze gebouwen indienen. Vrije gebieden met minder regels en verbreding van de bestemmingsplannen vergroten daarbij de kans van slagen. Tropicana, met BlueCity, wordt daarbij
gezien als succesverhaal en een voorbeeld voor anderen.

» Leegstandsbeperking
Leegstand draagt bij aan de verloedering van het straatbeeld, waar ondernemers en ook
bewoners last van hebben. Goede vastgoedbedrijven verhuren in het geval van leegstand
de panden tijdelijk tegen een lagere huurprijs, of geven ze tenminste een mooie uitstraling.
Indien het uiterlijk van winkelpanden verloedert, zullen we pandeigenaren aanschrijven.

» Duurzame voedselproductie
Initiatieven zoals Uit Je Eigen Stad, Floating Farm en de Herenboerderij zorgen voor meer
bewustwording over duurzaam voedsel en kunnen de circulaire stad aanjagen. Meer ruimte voor duurzame voedselproductie kan de vergroening van de stad ook versnellen en de
bestendigheid tegen heftige regenval vergroten. Door met scholen samen te werken, versterken we de positieve impact van deze projecten nog meer.

» Gescheiden afval
In de hele stad gaan we afval gescheiden inzamelen. Ook bieden we ruimte aan innovatie,
waaronder de inzamelpunten van de ‘Retourette’ en ‘Afval loont’ waar je betaald krijgt voor je
afval. Het restafval zal door nieuwe afspraken met afvalverwerker AVR 100% nagescheiden
worden, waardoor bovendien de belasting op afvalstoffen kan dalen. D66 stimuleert hergebruik van materialen, bijvoorbeeld door bij nieuwbouwprojecten de materialen van de stadsdepots toe te voegen aan de marktplaatsen voor grondstoffen - de zogeheten oogstkaarten.
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Hééé rolkoffer
een populaire stad in 2022
Rotterdam wordt populairder voor toeristen. Het aanbod van hotels, evenementen, deelfietsen
en attracties beweegt mee met deze golf. De ene toerist is echter de andere niet. De keuze
voor het type toerisme bepaalt de positieve en negatieve gevolgen die dit voor de aantrekkelijkheid van de stad heeft.

» Meerdaags toerisme
Meerdaags toerisme, zoals weekendjes weg, van Nederlandse én buitenlandse gasten levert
een grote economische bijdrage aan de stad. D66 gaat daarom samenwerken met de regio
om zo de aantrekkelijkheid te vergroten; het strand van Hoek van Holland, het Mauritshuis
en Kinderdijk zijn voor buitenlandse toeristen immers om de hoek. Op deze manier trekken
we meer toeristen naar de regio, die hier langer verblijven en een nog grotere economische
bijdrage leveren.

» Duurzaam toerisme
Toerisme biedt nieuwe kansen voor werkgelegenheid en ondernemerschap. Door extra aandacht aan duurzame hotels en toerisme te geven, versterken we de positie van Rotterdam
als toekomstgerichte, duurzame en aantrekkelijke stad. Tiny Houses op groene daken, drijvende hotels en restaurants in industrieel erfgoed maken Rotterdam zo extra aantrekkelijk.

» Gezamenlijke internationale promotie
Internationale stadspromotie loopt beter als we het samen met de andere grote gemeenten
van de G4 en de Metropoolregio verzorgen. Die samenwerking kan verbreed worden, door
bijvoorbeeld de budgetten waar het Rotterdamse toerismebureau en de G4 over beschikken
voor internationale promotie samen te voegen. Zo kunnen steden zich beter op de promotie
van hun eigen kwaliteiten onderscheiden. Hierbij moet ook gedacht worden aan het verleiden
van bedrijven en congressen om naar de Randstad te komen.

» Verhuurplatforms
Verhuurplatforms als Airbnb zijn bedoeld voor bewoners die hun huis tijdelijk verhuren en niet
voor professionele verhuurders. D66 wil voorkomen dat hele huizenblokken gebruikt worden
als hotel. Woningen zijn er niet op ingericht, waardoor er overlast en meer druk op de woningmarkt ontstaat. Samen met andere grote steden willen we afspraken maken met Airbnb
en andere verhuurplatforms. Zo zouden verhuurders voortaan hun huis maximaal 60 nachten
per jaar mogen verhuren, mag er maar één woning worden aangeboden, komt er een meldingsplicht en wordt de afdracht van logiesbelasting voortaan in één keer door het verhuurplatform voldaan.
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Aantrekkelijke stad
wonen, stadsontwikkeling, vergroening, cultuur, horeca, evenementen en sport
Rotterdam weet steeds meer mensen aan zich te binden. Steeds meer mensen
er willen wonen, leven en een toekomst opbouwen. De stad is van iedereen;
van jong en oud, alleenstaanden en gezinnen. Rotterdam is rauw, een eigenschap die wij moeten koesteren, omdat de stad anders zijn unieke karakter verliest. De culturele sector draagt voor een belangrijk deel bij aan dit karakter en
het rijke en diverse culturele aanbod is dan ook een groot goed. De intrinsieke
waarde van kunst en cultuur staat voor D66 voorop. Mede dankzij het culturele
aanbod zoemt de stad van de energie. Er zijn weer evenveel horecazaken als
voor de oorlog en Rotterdam is dé evenementenstad van Nederland. De stad
wordt alsmaar mooier en de skyline alsmaar rijker.
Om deze trend vast te houden, moet er nog veel werk worden verzet. Er moeten met name in de binnenstad meer woningen bij komen. Maar ook in de
stadswijken, zowel op de Noord- als de Zuidoever, zullen we in grootstedelijke
dichtheden moeten bouwen. Er zijn meer mensen in de stad waardoor de druk
op de stad toeneemt en om de stad aantrekkelijk te houden moet de kwaliteit
van het groen en de straten omhoog. Veel regels frustreren de verdere ontwikkeling van de levendige stadscultuur, een aanstormende generatie kunstenaars en cultuurmakers krijgt te weinig kans om door te stomen en de locaties
voor evenementen raken verzadigd.

Een eigen thuis
een bewoonbare stad in 2040
Steeds meer mensen willen in deze mooie stad wonen. Tegelijkertijd zien we dat Rotterdammers gedwongen worden de stad te verlaten, omdat ze geen goede woning kunnen vinden.
Met name jonge Rotterdamse gezinnen verlaten noodgedwongen de stad. Ruimte is er, maar
er moeten meer woningen bij komen. Woningen van verschillende soorten en maten. Het ’verdichten’ van de stad zorgt voor meer woningen, waardoor de stad levendiger en economisch
aantrekkelijker wordt. In 2040 moeten er 60.000 woningen zijn bijgekomen, voor de komende
periode zijn dat er 12.000.

» Strategieën voor woningbouw
Er zullen meer strategieën ontwikkeld worden, zoals meer gestapelde woningbouw op bestaande bebouwing met goede buitenruimte, zoals het Timmerhuis. Er zijn meer woningen
nodig, zonder dat we de menselijke maat uit het oog verliezen. We denken hierbij vooral Parijse of Berlijnse standaarden, met gebouwen van maximaal zes tot acht verdiepingen hoog.
Zo blijft er een connectie met de omgeving en komen er desalniettemin veel woningen bij.
Om de bouw van voldoende dakterrassen en balkons te garanderen, komt er een norm voor
voldoende buitenruimte bij nieuwbouwprojecten. In de binnenstad blijft voldoende ruimte voor
hoogbouw om veel meer bewoners in het centrum te huisvesten en onze skyline te verfraaien.

» Wonen op water en langs het spoor
We maken andere keuzes over delen van de stad waar nu niet gebouwd mag worden. Wonen op water en langs het spoor wordt nu door onnodige restricties gefrustreerd. We knippen
de Stadshavens op in kleinere delen, zodat plannen voor woningbouw sneller en gemakkelijker gerealiseerd kunnen worden, bijvoorbeeld zoals in de Waalhaven.

» Uitdagen ontwikkelaars woningbouw
In aanbestedingen worden ontwikkelaars meer uitgedaagd om gedifferentieerd te bouwen.
De gemeente zal meer kwalitatieve eisen meegeven aan de projecten, ook op het gebied
van duurzaamheid. We verkopen als gemeente combinatiepakketten aan ontwikkelaars
waarbij ze meerdere projecten tegelijk mogen ontwikkelen. Dit zorgt ervoor dat ontwikkelaars
ook moeilijke projecten van de grond kunnen krijgen. Woningcorporaties moeten daarnaast
meer de ruimte krijgen om ook woningen voor de middeninkomens te ontwikkelen. Ze zullen
- zoals afgesproken - ook een financiële bijdrage moeten leveren aan de opwaardering van
de particuliere woningen op Rotterdam Zuid. Daarnaast gaan we verder met het programma
Zelfbouw, dat Rotterdammers in de gelegenheid stelt om hun eigen droomhuis te realiseren.

» Verschillende woonvormen
Door strikte regelgeving maakt de gemeente het moeilijk om in verschillende woonvormen
samen te leven. Niet iedereen wil alleen óf in gezinsverband wonen. Het wordt, door het achterhaalde beeld dat alleen familieleden samen willen wonen, onnodig bemoeilijkt om woongroepen of studentenhuisvesting te realiseren. D66 wil de regelgeving op dit punt aanpassen, zodat er verschillende woonvormen mogelijk worden. Rotterdam wordt op die manier
aantrekkelijker voor studenten en starters en het wordt makkelijker voor ouderen makkelijker
om zelfvoorzienende woongroepen te starten.
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» Meldpunt VvE-overlast
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Rotterdammers moeten bij het meldpunt VvE-overlast terecht kunnen, als ze een malafide
VvE-beheerder hebben, hun buren weigeren te investeren in hun woning, of op andere wijze
hinder ondervinden van andere eigenaren. We vragen de organisatie VvE-010 om dit te
faciliteren.

» Paalrotfonds
In Rotterdam staan ruim 120.000 panden op een houten paalfundering, waarvan naar schatting 20.000 Rotterdamse woningen te maken hebben of krijgen met funderingsproblemen.
De gemeente trekt tot 2022 €500.000,- per jaar uit voor het Fonds Duurzaam Funderingsherstel waar Rotterdammers gebruik van kunnen maken. D66 steunt dit initiatief en zorgt dat het
tijdig geëvalueerd wordt, alvorens er budget vrijgemaakt wordt voor een eventuele verlenging
van deze maatregel.

Heipaal als hartslag
de stad die nooit af is
Wonen, werken en een fijne groene omgeving zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. We
zijn in Rotterdam meer dan welke stad dan ook bezig geweest met onze stadsontwikkeling,
maar er is nog veel werk te verrichten. We richten opnieuw de blik vooruit en gaan aan de slag
met nieuwe plannen voor onze wereldstad.

» Nieuwe stadsvisie
De stadsvisie 2030 is tien jaar oud, een periode waarin veel gerealiseerd, maar ook veranderd is. Mede dankzij D66 wordt samen met de stad een nieuwe stadsvisie opgesteld. D66
vindt dat de komende collegeperiode de nieuwe omgevingswet zorgvuldig verder uitgewerkt
moet worden in de stadsvisie, en wil dat er ruimte is voor lokale initiatieven om binnen die

nieuwe, ruimtelijke kaders een plek te vinden.Tevens moet de stadsvisie voorzien in kwali- 45
tatieve groene verblijfsruimte, die er voor zorgt dat de almaar drukkere wordende stad een
beter verblijfsklimaat krijgt en garandeert. De stadsvisie 2040 zal de lijnen richting een veerkrachtige en aantrekkelijke wereldstad uitzetten. Deze visie zal stevig verankerd worden in al
het gemeentelijk beleid.

» Feyenoord City
De bouw van het nieuwe stadion en de bijbehorende gebiedsontwikkeling zal een enorme
impuls betekenen voor Rotterdam Zuid. We jagen de ontwikkelingen actief aan om van dit
gebied een grote trekpleister te maken. Een betere bereikbaarheid is cruciaal en daarvoor
pleiten we voor de realisatie van een hoogwaardige ov-verbinding tussen Zuidplein en het
nieuwe stadion, zoals de Rotterdamse Cirkellijn, en voor een waterbushalte bij de Veranda.

» City Lounge
Het City Lounge-beleid heeft grote successen opgeleverd, waaronder het prachtige Stationsplein, het Binnenwegplein en de Meent. De grootste ontbrekende schakel is de Coolsingel
en die wordt inmiddels onder leiding van onze D66-wethouder omgetoverd in een boulevard
van wereldallure. We zetten de City Lounge gedachte, waarbij we de stad beter verbinden en
aantrekkelijker maken, door en sluiten nog meer aan bij de vastgoedontwikkelingen.

» Verkeerspleinen worden stadspleinen
Belangrijke pleinen zijn in het verleden omgevormd tot grote verkeerspleinen. De oude charme van Hofplein, Eendrachtsplein en Oostplein is daardoor ver te zoeken. We onderzoeken
en experimenteren met ingrepen om het autoverkeer op Hofplein, Eendrachtsplein en Oostplein minder dominant te maken en de pleinen weer aantrekkelijk te maken.

Fijn vertoeven
een groene stad in 2030
Voor de aantrekkelijkheid van een stad is een fijne buitenomgeving cruciaal. Dit kan in een
aantal wijken beter, sommigen hebben nauwelijks groen en parken zijn in de zomer vaak
uitgestorven. Bij de aanleg of herinrichting van groene plekken wil D66 rekening houden met
de verschillende gebruikers: kinderen, sporters, bbq’ers, festivalbezoekers en mensen die
een wandelingetje willen maken. Een goed ontworpen omgeving draagt bij aan de aantrekkelijkheid van de stad en hoe mensen deze ervaren. Kwaliteit moet als belangrijke waarde meer
meewegen in de besluitvorming.

» Kwaliteit is leidend
We maken kwaliteit leidend bij gebiedsontwikkeling en kijken niet alleen naar de grondopbrengsten. Dat betekent dat we genoegen nemen met lagere financiële baten, zodat de
ontwikkeling veel meer aan de stad kan bijdragen. We stellen daarnaast in het bouwbesluit
een hogere norm op het gebied van kwaliteits- en duurzaamheidseisen.

» Grootschalige vergroening
Om meer en betere groene plekken te creëren gaan we samen met vastgoedeigenaren en
waterschappen nieuwe business cases ontwikkelen, zodat investeringen in groen rendabel
worden. We laten projectontwikkelaars groen in de omgeving, op daken en op straatniveau
aanleggen. Er moet een ecologisch werkbegeleider worden aangesteld die adviseert bij
ontwikkelingsopgaven, nieuwbouw en renovatie. De expertise van Bureau Stadsnatuur, de
nationale top van stadsecologie, zal optimaal gebruikt worden bij stadsontwikkelingen. Iedere
vergroeningsopgave komt met een onderhoudsplan en een budget om het mooi te houden.
We passen op meer plaatsen in de stad ecologisch maaibeheer toe en zaaien bloemen- en
kruidenrijke mengsels in bermen in om zo de soortenrijkdom in de stad te vergroten. Er wordt
een groennorm vastgesteld, waarbinnen alle bewoners evenveel recht krijgen op gezonde en
groene verblijfsruimte.

» Nieuwe wijkparken, groene pleinen en woeste speeltuinen
De drukte op het grasveldje op het Grotekerkplein, het Dakpark en de ligweide op de Binnenrotte laten zien dat er een grote behoefte is aan groene plekken in de stad waar je kunt
vertoeven. We leggen twee wijkparken aan in de meest versteende gebieden en zullen
versteende pleinen in met name de stadsvernieuwingswijken vergroenen. We gaan door met
de vergroening van de Hofbogen en schrappen de beoogde woningbouw in Park de Twee
Heuvels. Veel speelplekken voor kinderen zijn sterk versteend en worden groener en woester, zo mogelijk ook de schoolpleinen.

» Parkbeheer door bewoners
Onze parken zijn van niemand en tegelijkertijd van iedereen. De spoortuin aan de Essenburgsingel is een prachtig voorbeeld van hoe buurtbewoners een belangrijke rol kunnen
hebben bij de inrichting, het onderhoud en de activiteiten in een park. Op die manier krijgt het
park een grotere betekenis voor de omgeving. D66 ziet graag dat het parkbeheer van meer
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parken door bewoners en ondernemers ter hand wordt genomen. De parkbeheerders krijgen 47
dan ook zeggenschap over de inzet van het beschikbare budget en de verlening van vergunningen. Dit mag echter niet leiden tot de uitsluiting van groepen. We kijken dan ook in de
hele stad of er in de parken voldoende ruimte voor festivals en evenementen geboden wordt.

» Borden-BOA’s
De straat is door een overmaat aan borden, paaltjes en andere obstakels op veel plekken
een rommeltje. We stellen functionarissen binnen het huidige ambtenarenapparaat aan met
buitengewone opsporingsbevoegdheid naar onnodige en lelijke borden, paaltjes en andere
objecten in de openbare ruimte. Zij krijgen de bevoegdheid om overbodige objecten te verwijderen.

» Aantrekkelijke rivieroevers
Rotterdam is begonnen op het water, is groot geworden door het water, maar heeft later zijn
rug naar het water gekeerd. De Rotte, de Schie en de Maas hebben een enorme potentie om
een prachtig verblijfsgebied te worden, waar het nog fijner wandelen, fietsen of verpozen is.
Het programma Rivieroevers zal het water aantrekkelijker maken voor pleziervaart en recreatie.

» Cultureel erfgoed
In een stad waar zoveel gebouwen verloren zijn gegaan, moeten we zorgvuldig omgaan met
cultureel erfgoed. We blijven elk jaar twintig nieuwe gemeentelijke monumenten aanwijzen.
Daarnaast gaat de gemeente actief op zoek naar partijen die deze monumenten nieuw leven
in kunnen blazen, al dan niet met een nieuwe bestemming. Tegelijkertijd moeten we als stad
dan niet te strikt zijn door aanpassingen van monumenten aan te strenge regels te onderwerpen die bijvoorbeeld verduurzaming tegenhouden. We stellen bij monumenten wel hogere
kwaliteitseisen dan bij reguliere gebouwen.

» Schone stad
Een schone straat draagt bij aan prettig wonen, winkelen en werken. Het schoonniveau, op
basis waarvan de regelmaat van schoonmaken wordt vastgesteld, mag niet dalen. In veel
wijken wordt afval en grofvuil naast de containers geplaatst. We willen de handhaving op illegale afvaldumping sterk vergroten en verhogen de pakkans met slimmere acties op hotspots
en surveillance vlak na gemelde illegale plaatsingen. We stimuleren dat meer adoptanten
van afvalcontainers zich aanmelden en steunen bewoners met initiatieven om hun straat
schoon te houden. Alle afvalcontainers worden voorzien van sensoren, zodat Stadsbeheer
efficiënt en bijtijds de containers kan legen.

Buurt in balans
een stad met krachtige wijken in 2030
De financiële middelen die horen bij de grootschalige landelijke wijkenaanpak, zoals de
welbekende Vogelaarwijken, zijn inmiddels opgedroogd. Nu ook woningcorporaties minder
mogen investeren in niet aan woningen gerelateerde activiteiten, is het een reëel gevaar dat
wijken die met pijn en moeite zijn opgekrabbeld weer afglijden. Met name op Zuid ligt een
gigantische opgave, maar ook in Crooswijk en in West zijn er wijken die veel aandacht nodig
hebben.

» Meer mogelijkheden woningcorporaties
Woningcorporaties moeten vaker kunnen afwijken van het zogeheten ‘passend toewijzen’,
waardoor kansarmen niet alleen in kansarme buurten terecht komen en zich er juist Rotterdammers met meer perspectief in deze buurten vestigen. We vragen aan corporaties om
meer middelen vrij te maken voor de sloop/nieuwbouw-opgave van particuliere woningen in
het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). We betrekken corporaties actief bij de
opwaardering van de wijk Carnisse, waar op dit moment geen natuurlijke corporatiepartner
is. Voor andere kwetsbare wijken, zoals de Tarwewijk, Lombardijen en Schiebroek, worden
samen met woningbouwcorporaties ontwikkelplannen opgesteld. Daarnaast zouden corporaties meer vastgoed met een maatschappelijk oogmerk moeten kunnen ontwikkelen, want dat
is erg belangrijk voor de sociale samenhang in de wijk. Dit alles moet worden vastgelegd in
de prestatieafspraken met de gemeente.

» Stoppen met huisvestingsvergunning in Rotterdamwet
We schrappen de verplichte huisvestingsvergunning die met de Rotterdamwet is geïntroduceerd. Onderzoek wijst uit dat het niet heeft gewerkt: de leefbaarheid is niet verbeterd en
drugsoverlast, inbraak, geweld en vandalisme in deze wijken nam er niet door af. We willen
de Rotterdamwet wel graag uitbreiden met mogelijkheden om in bepaalde wijken de lokale
economie te stimuleren, onder meer door branchering van het winkelaanbod en door nieuwe
investeringsinstrumenten te introduceren.

» Meer investeringsmiddelen voor kwetsbare wijken
Gemeenten kregen jarenlang het Investeringsbudget voor Vernieuwing (ISV) om in stadsontwikkeling te investeren. We wijzen de politiek in de Den Haag op het succes en belang van
deze middelen, waardoor stedelijke problematiek effectief aangepakt kan worden en lobbyen
voor nieuwe investeringsmiddelen.
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Zie de kunst schoon
de culturele stad in 2022
Rotterdam kent een rijk cultuuraanbod van hoge kwaliteit. We hebben cultuurmakers van wereldniveau in huis en herbergen toptalenten die de toekomst van onze cultuurstad rooskleurig
doen inzien. Het Cultuurplan waarin cultuursubsidies voor vier jaar worden verleend, werkt
echter beklemmend voor nieuwe én voor gerenommeerde instellingen. De zekerheid van een
basissubsidie is nodig, vernieuwing moet gestimuleerd worden en bovendien moeten jonge
nieuwe makers een eerlijke kans krijgen. Deze vernieuwing zal bijdragen aan een groter bereik
bij Rotterdammers, die allen in gelijke mate recht hebben op culturele rijkdom.

» Culturele verscheidenheid
Alle Rotterdammers genieten van de schoonheid van kunst en cultuur, maar niet iedere Rotterdammer heeft toegang tot cultuur in al zijn verscheidenheid. Cultuur kan mensen uitsluiten
en werkt uitsluitend verbindend wanneer het open staat voor iedereen. Het cultuuraanbod
is er voor alle Rotterdammers, van alle culturele achtergronden en van alle inkomens. De
verbreding van het publiek is een van de belangrijkste doelstellingen bij het cultuurbeleid en
zal een belangrijke subsidievoorwaarde worden. Een substantieel groter deel van het Cultuurplanbudget zal gaan naar culturele organisaties die een divers publiek bereiken.

» Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds
Het Jeugdsportfonds biedt kinderen en jongeren uit arme gezinnen de kans om in aanraking
te komen met sport. Het Jeugdcultuurfonds doet dit op het gebied van kunst en cultuur, en
biedt financiële ondersteuning van muzieklessen en danslessen. Deze fondsen zijn van groot
belang, maar het bereik en de bekendheid ervan kan nog veel beter. We willen alle kinderen een eerlijke kans geven om hun talenten te ontwikkelen. We starten een grootschalige
campagne voor het Jeugdcultuur- en het Jeugdsportfonds en zorgen dat alle gemeentelijke
loketten kinderen hiernaar doorverwijzen.
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Veerkracht - Eigenzinnigheid - Eerlijkheid - Verscheidenheid - Verbondenheid

De stad van eigenzinnigheid, waar je mag zijn wie je bent.
Rotterdammers laten zich niet de les lezen. De koning is er omwille van de staat en niet omgekeerd,
stelde Erasmus al. Jonker Frans, ridder en berucht plunderaar, groeide hier uit tot held. Havenbaron
Lodewijk Pincoffs, die zeer belangrijk was voor de ontwikkeling van de haven op Zuid, werd zonder genade de stad uitgejaagd. Eigenzinnigheid zit in ons DNA. Zo is Rotterdam de stad geworden
waar volop geëxperimenteerd wordt. De stad waar initiatieven één voor één uit de grond gestampt
worden. Er is in onze stad vrijheid om het leven naar eigen inzicht vorm te geven. We kunnen onze
gang gaan en laten anderen vrij.
Maar vrijheid is niet iets vanzelfsprekends. We moeten beducht zijn voor het inperken van onze
vrijheden. Wanneer we toestaan dat angst onze belangrijkste raadgever wordt, zal onze vrijheid en
eigenzinnigheid de kop in worden gedrukt. Alle Rotterdammers moeten invloed kunnen hebben op
de koers van hun straat, wijk en stad. Dat betekent dat het stadhuis vertrouwen moet geven aan de
Rotterdammers om dit op eigen wijze te doen.

» Culturele sector eerst aan zet
In de huidige systematiek van het Cultuurplan van de gemeente Rotterdam is een vast
budget voor cultuur leidend. Het gevolg is dat alle organisaties strijden om een plekje in het
plan, waardoor ambities en investeringen op de lange termijn onvoldoende tot uitdrukking
komen. In de afgelopen periode hebben culturele organisaties samen met de gemeente en
de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur inhoudelijke uitgangspunten voor het Cultuurplan opgesteld. We vragen ze dit goede initiatief te herhalen en daarbij ditmaal niet uit te
gaan van het bestaande Cultuurplanbudget, maar te komen met een inhoudelijk én financieel
kader waaruit blijkt op welke manier cultuur kan bijdragen aan de stad en welke investeringen nodig zijn. Op basis van dit voorstel vanuit de sector zullen we, met een duidelijk meerjarenperspectief, het Cultuurplanbudget definitief vaststellen. Zo wordt de ambitie die we als
stad op het gebied van kunst en cultuur hebben, naast de beschikbare financiële middelen,
bepalend.

» Meer vertrouwen in makers
De eisen die we aan organisaties stellen in het Cultuurplan zijn te restrictief, waardoor de
creatieve experimentele ruimte te sterk beperkt wordt. We geven cultuurmakers meer ruimte
door minder en lagere eisen te stellen op gebied van het aantal producties. Zo kunnen zij
meer kwaliteit bieden, meer risico lopen en makers eerlijk honoreren. Daarnaast moedigt
D66 organisaties aan een deel van hun budget opzij te zetten om jonge makers te begeleiden en ruimte voor financiële buffers laten.

» Kansen voor nieuwe makers
Rotterdam heeft een grote groep talentvolle aanstormende makers die slechts moeizaam
het cultuurbastion weten binnen te dringen. Om die reden stuurden tachtig jonge culturele
makers in juni 2017 een brief aan het stadsbestuur met goede ideeën om de Rotterdamse
cultuursector te vernieuwen. We steunen hun oproep om hulp bij professionalisering, meer
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fysieke ruimte en continuïteit van beleid. We belonen organisaties binnen het Cultuurplan
wanneer zij nieuwe makers adopteren door hen toegang te geven tot budget, kennis, netwerk en ruimte. D66 vindt de 3Package Deal (integrale ondersteuning op gebieden van
budget, netwerk en ruimte) zoals die in de hoofdstad bestaat een prachtig voorbeeld van hoe
nieuwe makers effectief gesteund kunnen worden.

» Huisvesting kunst en cultuur
De toegenomen populariteit van Rotterdam is voor een groot deel het gevolg van de stormachtige ontwikkelingen op cultureel gebied. Het is wrang dat diezelfde populariteit leidt tot
huisvestingsproblemen voor kunstenaars en culturele initiatieven: de kosten van huisvesting
groeien harder dan de culturele budgetten. D66 vergroot daarom de capaciteit en het budget van Stichting Kunst Accommodaties Rotterdam (SKAR). Daarnaast zetten we in op het
overnemen van de sterke punten van het broedplaatsenbeleid van andere steden, zoals Den
Haag.

» Sterkere band cultuur en bedrijfsleven
Kunst en cultuur zetten Rotterdam op de kaart en versterken het vestigingsklimaat voor
bedrijven. Hoewel Rotterdam een rijke geschiedenis van succesvolle ondernemers die kunst
en cultuur een warm hart toedragen heeft, kunnen de banden tussen culturele organisaties
en het bedrijfsleven nog verder versterkt worden. Cultuurorganisaties worden vaste partner
bij periodieke overleggen van de gemeente met ondernemers. Dat onder meer bij het internationale marketingoverleg waarbij wordt besloten welke culturele instellingen met de burgemeester meegaan op een buitenlandse reis. Daarnaast zullen cultuurmakers actief worden
gesteund bij het zoeken naar sponsors uit het bedrijfsleven. De Verre Bergen en stichting
Droom en Daad - onder leiding van Wim Pijbes - zijn prachtige voorbeelden van hoe private
partijen op een waardevolle manier kunnen bijdragen aan de culturele ontwikkeling van onze
stad.

» Art of Impact
Er is op dit moment beperkte ruimte voor projecten op het gebied van kunst en cultuur die
actuele maatschappelijke vraagstukken aan de orde stellen. Kunst en cultuur kunnen juist
bruggen slaan en onderhuidse problematiek naar de oppervlakte brengen. D66 wil experimenteren met een Art of Impact-fonds met specifiek dit doel en maakt hier €250.000,- voor
vrij. Dit fonds kan helpen noodzakelijke bruggen te slaan tussen kunst en verschillende gebieden als het onderwijs, zorg en de economie.

» Cultuureducatie voor alle kinderen
Kennismaking met kunst en cultuur in de breedste zin is voor alle kinderen van de stad van
belang. Niet alle scholen bieden een programma aan waar kinderen hun talent in kwijt kunnen of inspiratie in kunnen vinden. D66 wil dat alle kinderen cultuuronderwijs krijgen. Kunstzinnige en culturele vorming hoort een belangrijk onderdeel van het lesprogramma te zijn en
scholen dienen hier met professionele docenten invulling aan te geven. Aanvullend kunnen
culturele instellingen scholen van dienst zijn. Culturele instellingen met een educatieve taak
dienen zich via het Kenniscentrum Cultuureducatie actief tot scholen te wenden. We streven
er naar dat 100% van de scholen cultuureducatie op professioneel niveau aanbiedt.

» Cultuurdeelname jonge Rotterdammers
Cultuur is van groot belang voor een brede ontwikkeling van onze Rotterdamse kinderen en
jongeren. Rotterdamse scholen kunnen nu al aanspraak maken op de cultuurkaart, zodat
ze gezamenlijk voorstellingen, exposities of musea kunnen bezoeken. Een groot deel van
de scholen maakt hier echter geen gebruik van en mist zo een kans om kinderen culturele
vorming mee te geven. Ook mist de culturele sector de kans om jonge Rotterdammers aan
zich te binden. We omarmen het CKV-initiatief uit de culturele sector om de deelname te
vergroten en maken de €5,- bijdrage van de gemeente per kaart structureel. We vragen het
bedrijfsleven om structureel eenzelfde bedrag bij te blijven leggen.

» Kunst ligt op straat
Rotterdam heeft kunstenaars van wereldklasse in huis die de stad met artistieke werken
verfraaien. Langs de Beeldenroute Westersingel staan sculpturen van wereldfaam, maar
ook op vele andere plekken in onze stad vinden we prachtige kunstwerken. Samen met de
Rewriters - het platform van straatkunstenaars - en de beheerders van de beeldencollectie
in Rotterdam willen we zorgen dat de huidige kunstwerken beter onderhouden worden en
nieuwe plekken voor kunstenaars vinden. Daarvoor gaan we in gesprek met woningbouwcoöperaties, pandeigenaren en bewoners.
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Je natje en je droogje
een bruisende stad in 2022
Het Rotterdamse uitgaansleven heeft de afgelopen jaren een geweldige ontwikkeling doorgemaakt. Er zijn dankzij een nieuwe generatie horecaondernemers nieuwe uitgaansgebieden
ontstaan. Het was een inhaalslag die Rotterdam hard nodig had en eindelijk hebben we meer
horecazaken in de binnenstad dan vóór het bombardement. Veel goede ondernemers lopen
echter tegen een zeer rigide horecabeleid aan, terwijl ondernemers die er met de pet naar
gooien vrij mogen blijven exploiteren.

» Maatwerk horecabeleid
D66 is van mening dat er in het horecabeleid meer ruimte moet komen voor maatwerk. Op
dit moment is het bijvoorbeeld niet mogelijk om een vergunning tot 4 uur ’s nachts af te geven, maar moet gelijk een 24-uurs vergunning worden verstrekt. D66 wil afstappen van het
strakke keurslijf waar alle horecazaken in gedwongen worden. Er moet meer ruimte komen
op het gebied van sluitingstijden, terrasgrootte en achtergrondmuziek. Tegelijkertijd moeten
regels daadwerkelijk worden nageleefd en moeten ondernemers verantwoordelijkheid nemen
ten aanzien van het gedrag van hun gasten op straat.

» Levendig nachtleven
Rotterdam is een wereldstad en dus moet er ook na middernacht gedanst kunnen worden. In
en rondom het centrum zijn er voldoende plekken waar nieuwe nachtvergunningen afgegeven kunnen worden. D66 wil dat er enkele gebieden aangewezen worden waar nachthoreca
substantieel kan uitbreiden. In deze gebieden leggen we een grote verantwoordelijkheid bij
de horecaondernemers. Zo stellen we ze verantwoordelijk voor het gedrag van hun bezoekers en eisen we horecastewards op straat, convenanten met de omwonenden en regelmatig contact met de buurt. We zien graag dat er in de binnenstad een bruisend uitgaansgebied
voor LHBTI’ers ontstaat en gaan actief in gesprek met huidige en potentiele ondernemers om
dit gezamenlijk te realiseren. We breiden het fonds ‘Music support’ uit naar €200.000,- zodat
meer kleine cafés artiesten kunnen laten optreden en zo bijdragen aan de levendigheid van
het Rotterdamse uitgaansleven.
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Voetjes van de vloer
dé evenementenstad in 2022
In Rotterdam staat het leven nooit stil en zo hoort het ook in een wereldstad. Desalniettemin
zijn er nog genoeg momenten en plekken die wel wat meer levendigheid kunnen gebruiken.
Dat is goed voor de middenstand en werkgelegenheid, maar bovenal maakt het de stad aantrekkelijker om in te leven.

» Meer evenementenlocaties
Veel evenementen worden noodgedwongen op dezelfde plaatsen geprogrammeerd omdat
andere plekken niet over de juiste voorzieningen beschikken. Evenementen kunnen beter
verspreid door de hele stad plaatsvinden, als we daar meer plekken op toerusten. Bij alle
inrichtingsplannen voor pleinen, parken en andere verblijfsplekken worden de mogelijkheden
bekeken en afgewogen om ze geschikter te maken voor evenementen. Zo kan er gedacht
worden aan evenementengras, meer aansluitpunten voor elektriciteit en water en demonteerbare banken, prullenbakken en fietsnietjes. We houden een inventarisatie van leegstaande
panden en fabrieken en kijken daarbij naar de geschiktheid voor tijdelijk gebruik door horeca
en evenementen en nodigen marktpartijen uit om voorstellen voor exploitatie te doen.

» Geluidsplafond voor evenementen
Rotterdam heeft zich geweldig ontwikkeld als evenementenstad, maar er is nog ruimte voor
groei. Op sommige plaatsen wordt er echter te veel van omwonenden gevraagd. Het ene
evenement is het andere niet en daarom is het van belang een algemene maatstaf te hebben voor wat bewoners moeten tolereren. We stellen naar voorbeeld van het luchthavenbesluit een geluidsplafond in, waarmee de totale geluidsoverlast in een bepaald gebied wordt
gemaximaliseerd. Mede op basis hiervan wordt de evenementenkalender voor het komen-

de jaar vastgesteld. De DCMR publiceert live de geluidsmetingen zodat alle bewoners ze
kunnen bekijken. Tevens doen we onderzoek naar de geluidsbeleving, zodat organisatoren
gericht kunnen adviseren rond overlastbeperking.

» Freezones

Creativiteit komt pas volledig tot bloei als de restricties minimaal zijn. Berlijn kon uitgroeien
tot een epicentrum van levendigheid omdat er veel vrijheid werd geboden aan kunstenaars
en ondernemers. Rotterdam stelt op alle plekken dezelfde strenge regels, ook wanneer dit
niet nodig is. D66 wil voor een bepaalde periode gebieden aanwijzen waar ondernemers
en kunstenaars vrij spel krijgen. Er gelden dan verlaagde vergunningseisen en er zal lichte
supervisie zijn om samenwerking te bevorderen en excessen te vermijden. Met name oude
industriële gebieden op Zuid en in West, zoals in het Merwe-Vierhavensgebied rondom de
Ferro Dome, lenen zich hier goed voor.

» Collectieve vergunningen op feestdagen
Rotterdam kent strenge regels voor evenementenvergunningen. Vaak zijn die ook nodig. Op
feestdagen, zoals Koningsdag, wanneer het in de hele binnenstad feest is, werken die regels
echter beknellend. Zo moet voor elk bandje op een terras een vergunning aangevraagd worden. D66 wil dat er op feestdagen geen lichte evenementenvergunningen meer aangevraagd
hoeven te worden, maar dat dit slechts ter kennisgeving aan de gemeente hoeft te worden
gemeld.

» Verschillende eisen voor verschillende evenementen
Alle evenementen worden over dezelfde kam geschoren, terwijl er duidelijke verschillen
bestaan in risicoprofiel. De standaard dat alle evenementen waar drank geschonken wordt
omheind moeten worden met hekken, kan wat D66 betreft worden losgelaten. De vaste eindtijden passen niet bij verschillende evenementen op verschillende plekken en moeten per
evenement bepaald worden. De risicofactor is hierbij leidend en pas als het nodig is moeten
zware eisen gesteld worden. Evenementenorganisatoren kunnen bij bewezen succesvol
verlopen evenementen in het verleden een soepeler regime tegemoet zien. Wanneer zij
echter in gebreke zijn gebleven, gelden er hogere eisen of kunnen vergunningen geweigerd
worden.

» Levendige straten
De Rotterdamse binnenstad ziet er steeds mooier uit, maar veel plekken kunnen nog wel wat
levendigheid gebruiken. We stappen af van het uitsterfbeleid op het gebied van foodtrucks
en straatartiesten en wijzen gericht plekken aan waar we die juist graag willen zien.

» Wethouder Stadscultuur
De beleidsterreinen die bijdragen aan de levendigheid van de stad zijn versnipperd en
verdeeld over meerdere wethouders. Het is van belang dat de levendigheid als doel altijd
meegenomen moet worden bij afwegingen van het college. Dat is immers van groot belang
voor de aantrekkelijkheid van en werkgelegenheid in Rotterdam. We stellen dan ook een
wethouder aan die de portefeuille Stadscultuur heeft. Cultuur, horeca, evenementen en binnenstad vallen zo onder dezelfde wethouder die ook over de vergunningverlening zal gaan.
Het werkterrein van de ambtelijke dienst Bureau Binnenstad wordt uitgebreid naar Bureau
Levendigheid.
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Rotterdam in beweging
de sportende stad in 2022
Rotterdam is een sportstad, met sporters van wereldniveau, topsportevenementen en een uitstekende sportinfrastructuur. Sport zorgt voor verbondenheid in onze stad. Ook draagt het bij
aan een gezonde levensstijl en topsporters zijn daarvoor belangrijke rolmodellen. Sport biedt
kansen aan jonge Rotterdammers om hun talenten en ambities te ontwikkelen en bij te dragen
aan prestaties op school en in de maatschappij. Sport trekt mensen van over de hele wereld
naar Rotterdam en is onlosmakelijk verbonden met onze wereldstad.

» Meer sportende stadsgenoten
Vier op de tien Rotterdammers doet niet of nauwelijks aan sport. Rotterdam loopt op het
gebied van sportparticipatie fors achter op andere grote steden. Sporten en bewegen zijn
essentieel voor een goede gezondheid. D66 wil daarom dat de gemeente niet alleen goede
faciliteiten biedt, maar sporten ook actiever stimuleert, met name voor Rotterdammers die
hier niet makkelijk mee in contact komen. Nieuwe ontwikkelingen als urban sports en flexibele lidmaatschappen van sportverenigingen juichen we toe. Daarnaast zien we de stad zelf
als een sportveld en plaatsen we sporttoestellen in de buitenruimte, verbeteren we populaire
loop- en fietsroutes als het rondje bruggen en langs de Rotte. Voor Rotterdammers met een
beperking moet volop gelegenheid zijn om te sporten. Gehandicaptensporters verdienen minimaal dezelfde ondersteuning als overige sporters, we zorgen dat de budgetten op termijn
in verhouding gelijkgetrokken worden.

» Lekker Fit!
De helft van de basisschoolkinderen neemt deel aan een uitgebreid gezondheidsprogramma
genaamd Lekker Fit!. Mede hierdoor is het aantal kinderen met overgewicht sinds enkele
jaren weer aan het dalen. De Rotterdamse jeugd is gemiddeld genomen nog steeds te zwaar
en dus moeten we deze inzet verder vergroten. Elk kind moet minimaal drie uur per week les
krijgen van een gekwalificeerde sportdocent en er zullen voldoende gymzalen beschikbaar
worden gemaakt, waarvoor structureel €3 miljoen voor wordt uitgetrokken. Daarnaast zijn
lessen over gezonde voeding van belang.

» Sterke sportverenigingen
Sportverenigingen vormen een fundamenteel onderdeel van het sociale weefsel van onze
stad. Ze dragen in hoge mate bij aan sociale samenhang, opvoeding en een gezonde leefstijl. Via Sportsupport draagt de gemeente bij aan dit fundamentele onderdeel van onze
sportinfrastructuur. Schoolsportverenigingen, die sport en school samenbrengen, evenals
sportplusverenigingen, waar sportclubs en maatschappelijke organisaties in samenwerken,
zijn zeer succesvol en verdienen onze blijvende steun. De belangrijke rol die sportverenigingen spelen vereist dat ze discriminatie op de velden en binnen de vereniging actief tegengaan.

» Rotterdamse topsport
Het Sportbedrijf Rotterdam zal vanaf 2018 het beheer en onderhoud van de gemeentelijke
sportaccommodaties van de gemeente overnemen. Deze ontwikkeling biedt mogelijkheden
voor een divers en innovatief aanbod van breedtesport en topsport. Om het sportbedrijf een
goede kans te geven moeten we de subsidie voor een periode van vier jaar verstrekken. In
de Metropoolregio Rotterdam Den Haag zal dit jaar bovendien het vijfde Centrum Topsport
Onderwijs (CTO) van Nederland geopend worden. Hier kunnen talenten hun sport op topniveau combineren met onderwijs. D66 wil dat de gemeente het NOC*NSF ervan overtuigt om
typisch Rotterdamse sporten als boksen, roeien en honkbal bij het CTO onder te brengen.
We ondersteunen de initiatieven die moeten leiden tot een sportinnovatiecentrum nabij de
Willem-Alexander Baan. Topsportevenementen zetten Rotterdam wereldwijd op de kaart en
de inzet om deze naar de stad te halen moedigen we aan.
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Initiatiefrijke stad

Democratie, bewonersparticipatie en initiatieven

Rotterdam is de stad waar alles mogelijk is. De stad waar de enige constante
de verandering is. Dat, en de niet lullen maar poetsen mentaliteit, heeft ertoe
geleid dat juist in deze stad de initiatieven één voor één uit de grond gestampt
worden. De stad is altijd onderhevig aan verandering en zo is het de perfecte
broedplaats geworden voor experimenten. De laatste jaren heeft Rotterdam
een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt, eindelijk wordt de stad nu ook
buiten Rotterdam omarmd als de mooie zwaan die het altijd al was. Rotterdammers zijn trots op de stad en dat verbindt hen. In deze stad is iedereen in de
eerste plaats Rotterdammer. Rotterdammers zijn begaan met de toekomst van
de stad. Een toekomst die zij samen vormgeven.
De initiatiefrijke stad is van en voor iedereen. Om dat te kunnen realiseren
moeten alle Rotterdammers invloed kunnen hebben op de koers van hun stad,
wijk en straat. Soms zal er van de gebaande paden moeten worden afgeweken
om dat mogelijk te maken. Aan het Rotterdamse bestuur de uitdaging om experimenten en initiatieven mogelijk te maken en waar nodig te ondersteunen.
Tegelijkertijd moet er ook ruimte en vrijheid zijn om anders en vernieuwend
te zijn. Rotterdammers moeten deze stad op eigen wijze kunnen inrichten. De
vruchten die van al deze initiatieven kunnen worden geplukt moeten in het
voordeel werken van alle Rotterdammers en niet slechts van een gelukkige
enkeling.

Iedereen beslist mee
een democratische stad in 2022
Democratie is van essentieel belang. Het geeft mensen de vrijheid om over hun eigen leven
te beschikken en het voorkomt misbruik, door macht te betwisten. Een sterke Rotterdamse
democratie staat of valt bij de betrokkenheid van bewoners. Momenteel is de opkomst bij
verkiezingen laag en ook bij participatietrajecten is de betrokkenheid regelmatig beperkt. D66
wil de betrokkenheid bij de stad en de besluitvorming vergroten en is daarom op zoek gegaan
naar nieuwe manieren om Rotterdammers een stem te geven.

» Bestuursmodel onder de loep
De afgelopen vier jaar zijn er aanzienlijke wijzigingen doorgevoerd in de lokale democratische vertegenwoordiging. We gingen van deelgemeentes naar gebiedscommissies. Op
basis van de evaluaties van de Rotterdamse Rekenkamer en onderzoekbureau DRIFT heeft
de gemeenteraad bij wijze van democratisch experiment in een aantal wijken de wijkraad
(geloot én gekozen) geïntroduceerd. Dit experiment vereist zorgvuldige monitoring: komt de
inspraak dichter bij de burger, stijgt de democratische betrokkenheid en hebben de adviezen vanuit de gebieden aan waarde gewonnen. D66 pleit daarom voor een onafhankelijke
studie naar, en evaluatie van, de lokale gebieds- en wijkdemocratie vanaf het moment van
introductie. Dat maakt tussentijdse bijsturing mogelijk en moet in 2022 leiden tot een robuust
bestuursmodel.

» Democratie door dialoog
Naast het debat in de politieke arena is er in toenemende mate behoefte aan democratische
processen waarbij de dialoog centraal staat. Op basis van het gesprek en de uitwisseling
van argumenten wordt daarbij tot consensus en besluitvorming gekomen. Het recente G1000
initiatief waarbij vele Rotterdammers bijeenkwamen om in gesprek te gaan over de uitdagingen voor onze stad. D66 wil de komende periode daarom meer deliberatieve democratische
experimenten houden.

» Moderne participatie
Als de gemeente bewoners vraagt te participeren is de inspraakavond vaak het enige middel
dat wordt ingezet. Hoewel het belangrijk is om bijeenkomsten te houden waarbij bewoners,
ambtenaren en bestuurders elkaar fysiek treffen om plannen te bespreken, leert de ervaring
dat hiermee slechts een beperkt aantal burgers wordt bereikt. Zo zijn jongeren bijvoorbeeld
sterk ondervertegenwoordigd. De toenemende digitalisering van de samenleving biedt kansen voor moderne (digitale) participatieprocessen. D66 wil dat er meer vormen van participatie worden ingezet en dat succesvolle proeven tot een vast onderdeel van de ambtelijke
participatie gemaakt worden.

» Thematische loting
Democratische besluitvorming wordt beter als er een brede vertegenwoordiging vanuit de bevolking wordt betrokken. Het is nu slechts een kleine en eenzijdige groep burgers die actief
het beleid beïnvloeden. Om te proberen tot een goede en brede afvaardiging van bewoners
te komen starten we een grootschalige proef met loting op thema. We loten dan een aantal
Rotterdammers uit het gebied in kwestie die mee mogen beslissen. D66 wil de komende collegeperiode ten minste tien thematische lotingen organiseren. Een aantal participatietrajecten hebben duidelijke kaders, zoals de bestemmingsplannen. Dit proces is bij uitstek geschikt
om dit middel te testen.
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» Onderzoeksbudget voor gemeenteraad
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De gemeenteraad is vaak afhankelijk van de informatie die door het college aangeleverd
wordt. Bij complexe materie is dit niet voldoende om door te dringen tot de kern van de zaak.
De gemeenteraad kan sterker en onafhankelijker opereren door een apart budget van €
250.000 op jaarbasis te creëren waarmee proactief onderzoek kan worden gedaan, of een
snelle contra-expertise kan worden gevraagd zonder dat de Rekenkamer verzocht hoeft te
worden een grootschalig onderzoek op te tuigen. Daarnaast pleit D66 voor een uitbreiding
van de inhoudelijke ondersteuning van gemeenteraadsleden, zodat zij hun controlerende
taak beter kunnen uitoefenen.
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» Stimuleringsfonds lokale journalistiek
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de bevolking van Rotterdam in twee decennia. Weer twintig jaar later had Rotterdam al een half miljoen inwoners. We bestaan bij de gratie van immigratie en zijn trots op onze onderlinge verschillen. Spanningen komen voor, maar we
weten ook bruggen te slaan.
Onze diversiteit maakt ons sterker. Er is meer te doen, meer te zien en meer te leren met meer verscheidenheid. Het eten wordt beter, de mensen worden mooier en het stadsleven veelzijdiger. Door
ze te omarmen viert Rotterdam zijn verschillen.

Wijk niet af van de wijk
een mondige wijk in 2022
De gebiedscommissies maken het in Rotterdam mogelijk besluiten dichtbij de bewoners te
nemen. Er kan en moet meer gebeuren om het voor bewoners leuker en makkelijker te maken
om mee te beslissen. Door de Rotterdammer serieus te nemen, goed te communiceren en te
zorgen voor voldoende ondersteuning in de wijk kan dit worden bereikt.

» Wijkconciërges
Een wijkconciërge werkt vanuit een gebouw in de wijk en houdt in de gaten of deze schoon,
heel en veilig is. De wijkconciërge is voor de bewoners een dagelijks aanspreekpunt en
draagt bij aan een prettige leefomgeving. Wij zien graag dat de wijkconciërges ook de brug
slaan naar partners op gebied van zorg, welzijn, veiligheid en initiatieven. Er zijn nu vijftien
wijkconciërges. We breiden het aantal alsmede hun takenpakket uit. Op elke 5.000 inwoners
gemiddeld één wijkconciërge is het uitgangspunt. Het wijkprofiel, waarbij de staat van de wijk
wordt gemeten, bepaalt hoe ze exact verdeeld worden. We vragen de wijkconciërges om
bewoners met ideeën te ondersteunen, te koppelen aan andere initiatieven in de wijk of te
verwijzen naar de persoon die hen verder kan helpen.

» Een stedelijk kennisplatform

Initiatieven kunnen samen verder komen. Door te investeren in een stedelijk kennisplatform
rond initiatieven, participatie en lokale democratie kunnen initiatieven aan elkaar worden verbonden. Zo kan kennis, binnen en buiten de gemeente, gedeeld en opgedaan worden. We
gebruiken hierbij de kennis van Opzoomer Mee en Stichting Lokaal, die jarenlange ervaring
hebben opgedaan met het bevorderen van initiatieven en lokale democratie in Rotterdam.

» Diversiteit in lokale democratie
Er zijn meerdere manieren om tot (politieke) advisering, besluitvorming en participatie te komen dan alleen via de vertegenwoordigende democratie. Zo worden er op initiatief van D66
in een aantal wijken gebiedscommissieleden geloot in plaats van gekozen. Dit is een interessante manier om tot een betere afspiegeling van de Rotterdammers te komen en daardoor
de inspraak te vergroten. Democratie moet meegroeien met zijn tijd en dus openstaan voor
vernieuwende vormen van vertegenwoordiging. De kennis en ondersteuning van het kennisplatform Initiatieven, Participatie en Lokale Democratie kunnen hier goed bij van pas komen.

» Overzicht van werkzaamheden
Bewoners helpen graag bij het vormgeven van hun buitenruimte. Vaak zijn de tijd en mogelijkheden om wijzigingen door te voeren echter beperkt. D66 zou graag zien dat de planning
voor de stad twee à drie jaar voorafgaand aan de uitvoering bekend is en actief wordt uitgedragen richting de Rotterdammers en de wijk.

» Bewoners bouwpunten
D66 vindt dat bewoners moeten kunnen meepraten bij nieuwe bouwontwikkelingen. Aanbestedingen worden op basis van een puntenaantal gewonnen. Wij geven omwonenden een
stem in het toekennen van punten en laten hen samen met lokale vertegenwoordigers 20%
van de punten toekennen.
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Kom maar op
een initiatiefrijke stad in 2022
Rotterdam zou Rotterdam niet zijn zonder alle initiatieven die de stad haar kleur geven. D66
wil de stad laten bloeien en initiatieven spelen daar een cruciale rol in. De gemeente zou vaker
initiatieven en experimenten moeten stimuleren en faciliteren. Daarbij is het voor een initiatief
cruciaal dat er voldoende fysieke ruimte in de wijk is.

» Stadsinitiatievenfonds 2018+
Initiatieven van Rotterdammers moeten volop steun en ruimte krijgen. Er zijn nu te veel
verschillende regelingen waar ideeën ondersteuning kunnen vinden. Vanaf 2019 worden
de huidige regelingen samengevoegd tot één initiatievenbudget met één overkoepelend
initiatievenloket en de beperkingen voor aanvragen teruggebracht. Aanvragen kunnen dan
op lokaal (een geveltuin), gebieds- (een wijkfestival) of stedelijk niveau (een schaatsbaan)
worden gedaan, maar dan wordt aan de achterkant van het loket de juiste koppeling gelegd.
Er worden waarborgen getroffen tegen verkeerd gebruik en de toekenning wordt op afstand
gezet van politieke besluitvorming. Er zal achteraf verantwoording worden afgelegd aan de
gemeenteraad. D66 streeft ernaar voorlopig 1% van het gemeentelijk budget voor dit doel
vrij te houden en niet te laten invullen door de politiek. Citylab010, of een soortgelijk platform
blijft beschikbaar voor ondersteuning bij het ontwikkelen van initiatieven vanuit de stad.

» Open data

Open data is een belangrijke grondstof in de 21ste eeuw, het maakt immers tal van innovaties mogelijk. Doordat overheidsinstanties hun data openstellen worden mensen over de
hele wereld in staat gesteld om mee te denken en werken aan betere voorzieningen, slimmere oplossingen en een sterkere democratische controle. De gemeente heeft eerder in het
openbaar maken van data geïnvesteerd, maar de afgelopen periode heeft dat weinig prioriteit gekregen. D66 wil het creëren en gebruik van open data stimuleren, door jaarlijks een
gemeentelijke hackathon te organiseren.

» Rolvaste overheid
Door initiatieven meer ruimte te bieden zullen er ook uitwerkingen ontstaan die niet op ieders
goedkeuring kunnen rekenen. Momenteel is er een politieke reflex om daar bovenop te springen en op microniveau bij te sturen. D66 wil juist de diversiteit van initiatieven koesteren,
zolang deze binnen de vooraf afgesproken kaders passen.

» Maximale inzichtelijkheid financiën gemeente
De financiële huishouding van de gemeente Rotterdam is complex en niet heel inzichtelijk.
Een transparante en open gemeentelijke begroting en resultatenrekening met duiding van de
cijfers stimuleert Rotterdammers ermee aan de slag te gaan. Op die manier wordt de democratische controle versterkt en kunnen bewoners goedkopere en betere alternatieven voor
de bestedingen aandragen. D66 wil dat in 2022 de gemeentelijke begroting en resultatenrekening compleet open is. Niet enkel op hoofdlijnen, maar ook in detail: op wijkniveau en als
grootboek.
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» Participatie voor allen
Een deel van de Rotterdamse burgers maakt gebruik van de mogelijkheden en middelen die
er zijn om te participeren, maar niet iedereen wil en kan dit. We investeren daarom de baten
uit maatschappelijke initiatieven in plekken en bij bewoners die minder goed uitgerust zijn om
te participeren of initiatieven te ontplooien. Essentieel hierbij is de daadwerkelijke beschikbaarheid van ondersteuning en een zichtbaar aanspreekpunt in de wijk zoals een wijkconciërge. Zo zorgen we ervoor dat het ontstaan van een tweedeling tussen gebieden met een
hoge en een lage participatiegraad wordt tegengaan.

» Ondergrens maatschappelijk vastgoed
De gemeente verkoopt veel maatschappelijk vastgoed, maar om initiatieven te faciliteren zijn
deze panden juist van cruciaal belang. Om die reden is D66 van mening dat de stad in de
wijken een ondergrens moet vaststellen voor het afstoten van panden met een maatschappelijk belang. Zo kan de stad een strategische positie in het vastgoed behouden of zelfs ten
behoeve van maatschappelijke initiatieven uitbouwen. De komende periode wordt op basis
van het wijkprofiel, waarmee de sociale staat van de wijk wordt gemeten, vastgesteld wat in
de verschillende wijken die ondergrens daarvoor moet zijn. Dat kan betekenen dat er op bepaalde plekken panden aangekocht moeten worden. We vragen daarnaast van maatschappelijke panden, zoals de bibliotheek, cultuurmakers en vraagwijzers, dat ze zich openstellen
voor andere initiatieven.

» Kijken naar de maatschappelijke waarde
Initiatieven benutten vaak tijdelijke leegstand en zetten deze om naar maatschappelijke
meerwaarde. Bij de herontwikkeling vanuit de markt delven ze al snel het onderspit. D66 is
van mening dat er een percentage van het totaal te investeren bedrag gereserveerd moet
worden om op dezelfde plek maatschappelijke waarde mogelijk te maken en te ondersteunen.

» Right to cooperate
De overheid is een veelkoppig monster. Door alle voorschriften, regels, voorwaarden en vergunningen koersen is niet eenvoudig voor initiatieven. D66 wil een ‘right to cooperate’ mogelijk maken. Dat is een wijze van werken waarbinnen initiatief en overheid in gezamenlijkheid
elkaars gedeelde maatschappelijke doelen realiseren. Op deze manier kan een initiatief
actief hulp en begeleiding van de gemeente inroepen.

» Right to bid
D66 wil voor initiatieven een ‘right to bid’ mogelijk maken. Dit betekent dat bij de verkoop van
(maatschappelijk) vastgoed initiatieven enkele maanden de tijd krijgen om hun eigen voorstel uit te werken, voordat marktpartijen in kunnen stappen. Op deze manier ontstaat er een
gelijkwaardiger speelveld met meer kansen voor initiatieven.
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opgaven waar onze stad voor staat. Eén op de vijf kinderen in onze stad groeit
op in armoede en in Crooswijk en Tussendijken leeft één op drie Rotterdammers in armoede. Scholen verrichten goed werk, maar weten de segregatie
onvoldoende te overbruggen. Op straat zien we het aantal daklozen weer toenemen en in de zorg zien we dat mensen niet de hulp krijgen die ze wensen. De
sociale opgave is groot en D66 geeft dit de hoogste prioriteit.

Ondermijn de onderwereld
een eerlijke stad in 2022
Een wereldstad als Rotterdam is helaas ook een ideale vestigingsplaats voor (internationale) georganiseerde criminele bendes. Om deze zogeheten ondermijnende criminaliteit te
lijf te gaan is samenwerking tussen politie, openbaar ministerie, gemeente, het bedrijfsleven en in het bijzonder in de Rotterdamse haven essentieel. Een goede samenwerking zal
de informatiepositie van de veiligheidsdiensten verbeteren en de bestrijding makkelijker
maken.

» Aanpak radicalisering
Terroristische netwerken waarvan leden strafbare feiten (dreigen te) plegen vormen een serieuze bedreiging voor de stabiliteit en veiligheid van Rotterdam. D66 vindt het belangrijk dat
signalen van radicalisering vroeg worden opgemerkt en zo kan worden voorkomen. Hiervoor
moeten politie, gemeente, scholen en andere instanties samenwerken, verbinden en elkaar
intensief opzoeken. Dit geldt voor alle extremistische groeperingen, zoals extreemrechts en
extreemlinks. Om te proberen radicalisering te voorkomen, zal er nauw en langdurig contact met de omgeving gemaakt moeten worden. De huidige Rotterdamse terrorismeaanpak
moet spoedig geëvalueerd worden, zodat benodigde aanpassingen niet te lang op zich laten
wachten.

» Uitbannen mensenhandel en criminaliteit prostitutiebranche
Prostitutie is een kwetsbare branche, waar mensenhandel en uitbuiting van sekswerkers
nog lang niet uitgebannen is. Het Rotterdamse vergunningenstelsel, het strakke toezicht, de
handhaving en verbetering van de positie van sekswerkers hebben de beheersing en zichtbaarheid van de branche sterk vergroot. Een goede en adequate handhaving in deze branche is van groot belang. We zorgen dat diverse opsporingsinstanties en toezichthouders over
voldoende capaciteit en bevoegdheden beschikken, om de misstanden binnen de branche
aan te pakken.

» Aanpak georganiseerde misdaad
In sommige gebieden in de stad is er volgens de politie en het Openbaar Ministerie een verwevenheid tussen de boven- en onderwereld. Dat gaat gepaard met een sterke onderlinge
loyaliteit en een zwijgcultuur. Om dit te doorbreken is het voor de politie noodzakelijk dat er
een betere informatiepositie komt. De wijkagenten moeten in die gebieden meer middelen en
mogelijkheden krijgen om die informatiepositie te verbeteren en aan het vertrouwen van de
bewoners en ondernemers in politie en justitie te werken.

» Cybercriminaliteit
De kwetsbaarheid van computersystemen is de afgelopen jaren maar al te duidelijk geworden. Dat niet alleen, ook biedt het dark web voor criminelen een vrijplaats voor illegale (wapen)handel. Bij politie, justitie en de gemeente zal de kennis over cybercriminaliteit moeten
worden uitgebreid. De kwetsbaarheid van computersystemen is de afgelopen jaren maar al
te duidelijk geworden. Het dark web biedt voor criminelen tegelijkertijd een vrijplaats voor illegale (wapen)handel. Bij politie, justitie en de gemeente zal de kennis over cybercriminaliteit
moeten worden uitgebreid.

Kleurenblind
een gelijkwaardige stad in 2022
Alle Rotterdammers moeten kunnen rekenen op een gelijke behandeling en beoordeeld
worden op hun gedrag en niet hun afkomst of geaardheid. Dit gebeurt helaas nog lang niet
altijd. De politie maakt bewust en onbewust bij haar opsporingsmethoden gebruik van etnisch profileren. Etnisch profileren is ongrondwettelijk en ook nog eens ineffectief. Bij het
uitgaan en in het dagelijkse leven worden mensen geweigerd of anders behandeld op basis
van hoe ze er uitzien. Dat is onacceptabel en moeten we keihard bestrijden.

» Etnisch profileren door politie
We hebben een uitstekend politiekorps in Rotterdam met ijzersterke agenten, maar dat
neemt niet weg dat er veelvuldig sprake is van etnisch profileren. De politie dient, wanneer
ze mensen staande houdt, te selecteren op gedrag en niet op basis van etnische kenmerken.
Als de politie zich op de aanhouding van etnische groepen richt, gaan individuele verdachten
en daders eerder vrijuit. Door etnisch profileren raken groepen vervreemd van de samenleving en uiteindelijk maakt dat ons allemaal onveiliger. Binnen de politie dient daarom reflectie
te worden gestimuleerd als het aankomt op onbewuste selectieprocessen. De politie zal met
stopformulieren duidelijk maken op welke grond ze iemand staande houdt. Ook dient zij in
alle lagen diversiteit uit te stralen, zodat alle Rotterdammers zich kunnen herkennen in de
politie.

» Discriminatie in het uitgaansleven
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Rotterdammers hebben in het uitgaansleven nog veel te vaak te maken met discriminatie. Ze
worden aan de deur geweigerd op basis van hun afkomst. Discriminatie dient fel bestreden
te worden, zeker in de rechtvaardige wereldstad die we willen zijn. We zijn allen gelijkwaardig en moeten enkel beoordeeld worden op hoe we ons gedragen. Het Panel Deurbeleid
Rotterdam onderzoekt discriminatie bij het deurbeleid in Rotterdam en zal meer slagkracht
krijgen om dit met mystery guests te testen. We moedigen horecaondernemers aan om zich
aan te sluiten bij het convenant van het Panel. Het is van belang dat slachtoffers ook aangifte
doen van discriminatie. Een veroordeling kan leiden tot de intrekking van een exploitatievergunning.

» Seksuele diversiteit
Samen met de roze partners stellen we een uitgebreide aanpak op om de acceptatie van
seksuele diversiteit te vergroten in onze stad. Van arbeidsdiscriminatie tot onderwijs, van het
uitgaansleven tot zorg. We zorgen dat LHBTI-organisaties op alle scholen (basisonderwijs,
middelbare scholen, mbo’s, hbo’s en universiteiten) lessen op gebied van seksuele diversiteit
geven. We treffen maatregelen wanneer dit op scholen niet gebeurt. Bij woningbouwcorporaties en ook welzijnsinstellingen moet er speciale aandacht komen voor de huisvesting
van transgenders, om vereenzaming onder deze groep tegen te gaan. In de zorg moeten er
maatregelen worden getroffen voor roze ouderen en kwetsbare LHBTI-jongeren.

Handen thuis
een veilige stad in 2022
Rotterdammers moeten veilig zijn en zich op straat veilig kunnen voelen. Enerzijds betekent dit dat de politie over voldoende capaciteit en hulpmiddelen beschikt. Anderzijds dat
we ervoor zorgen dat er geen onveilige plekken ontstaan op straat of bij het uitgaan.

» Meer wijkagenten
De politie is sinds de grootschalige reorganisatie onderbezet. D66 wil uitbreiding van het politiekorps en in het bijzonder van het aantal wijkagenten, in eerste instantie door opvulling van
bestaande vacatures. D66 steunt het pleidooi van de burgemeester voor vijfhonderd extra
agenten. Deze moeten name ingezet worden in probleemwijken, evenals bij de bestrijding
van georganiseerde criminaliteit en voor de verkeersveiligheid. De politie moet zichtbaarder
zijn en effectiever worden ingezet.

» Voorkomen straatintimidatie
Seksuele straatintimidatie van met name vrouwen en LHBTI’ers is aan de orde van de dag.
Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit blijkt dat de helft van de vrouwen tussen de 18 en
45 jaar er regelmatig mee te maken heeft. D66 vindt dat er een breed pakket van maatregelen nodig is om dit probleem effectief aan te pakken. Handhaving alleen werkt als een druppel op een gloeiende plaat en met straf- en bestuursrecht is het lastig om het goed aan te
pakken. Het onderliggende probleem van straatintimidatie moet dan ook met alle beschikbare middelen worden tegengegaan. Daarvoor moeten we alle zorg- en veiligheidspartners aan
boord hebben. D66 stelt een meldpunt gekoppeld aan het Centrum voor Seksueel Geweld in,
waardoor begeleiding en hulpverlening aan slachtoffers wordt geboden en hotspots in beeld
komen.

» Effectief cameratoezicht
Cameratoezicht kan een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in de stad leveren, met name
als het aankomt op het opsporen van misdrijven en voorkomen van geweld op straat, doordat de politie eerder ter plaatse kan zijn. D66 vindt dat er altijd een afweging gemaakt moet
worden tussen de noodzaak van het cameratoezicht en de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer van Rotterdammers. Voor een succesvolle toepassing van cameratoezicht vindt
D66 het belangrijk dat de camera’s alleen op plekken worden gehangen waar de veiligheidssituatie daar om vraagt. Camera’s die niet (meer) effectief zijn worden weggehaald. Camerabeelden moeten altijd rechtstreeks onder supervisie van politie worden bekeken. D66 bepleit
een evaluatie over de werking van mobiel cameratoezicht binnen de gemeente Rotterdam.
Dezelfde uitgangspunten gelden voor preventief fouilleren. Dit zou alleen tijdelijk in een bepaald gebied moeten kunnen onder de voorwaarde dat de noodzaak bewezen is.

» Regelgeving bodycams
Politie, stadswachten en RET-medewerkers hebben te maken met agressie en geweld
tijdens hun werk. In diverse steden zijn pilots gestart waarbij zij met bodycams rondlopen.
Deze kunnen helpen om geweld door burgers tegen te gaan, maar ook om burgers te beschermen tegen ongeoorloofd politiegeweld of discriminatie. D66 wil dat er eerst goede
regelgeving komt, alvorens er experimenten met bodycams komen. Daarin moeten waarborgen voor de persoonlijke levenssfeer worden opgenomen waaruit duidelijk blijkt wie de
camerabeelden mag bekijken, wat de bewaartermijn is en wanneer de beelden vernietigd
dienen te worden.
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» Licht en overzicht op straat
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Bepaalde plekken in Rotterdam worden als onveilig ervaren. Een schone, verlichte en overzichtelijke omgeving en meer levendigheid op straat kunnen bijdragen aan een groter veiligheidsgevoel. In Eindhoven wordt in een uitgaansgebied zelfs geëxperimenteerd met gebruik
van kleur en intensiteit van licht om uitgaansgeweld tegen te gaan. Het nieuwe centraal station bewijst dat een overzichtelijk en lichte inrichting zorgt voor een veiliger gevoel en heeft
tevens geleid tot minder noodzaak voor politie-inzet. We sluiten aan bij andere innovatieve
experimenten en trekken lering uit datgene waarvan de werking bewezen is.

» Veilige industrie
De regio Rotterdam kent een van Europa’s grootste maritieme en industriële centra. Deze
industrie is van belang voor welvaart en werkgelegenheid, maar herbergt ook een groot veiligheidsrisico. De naleving van wet- en regelgeving door deze industriële bedrijven is dan ook
van cruciaal belang. We nemen alle aanbevelingen uit het rapport van de Onderzoeksraad
voor Veiligheid ‘Lessen na Odfjell’ ter harte. D66 wil dat verschillende toezichthouders nauw
samenwerken en toezien op de veiligheid in het Botlek gebied en in de Rotterdamse haven.
Er moeten stevige sancties opgelegd worden indien de regels worden overtreden.

Nuchter drugsbeleid
een ontspannen stad in 2022
In tien jaar tijd is het aantal coffeeshops in Rotterdam met een derde gedaald, terwijl cannabisconsumptie niet is afgenomen. Het grote aantal sluitingen zorgt voor grote drukte bij
de overgebleven coffeeshops. Bewoners krijgen hierdoor onnodig te maken met wachtrijen
op de stoep, toenemende verkeersoverlast en straathandel. Het gebruik van softdrugs is
een individuele keuze voor volwassenen. D66 vindt het belangrijk dat Rotterdammers op
een veilige manier softdrugs kunnen consumeren.

» Gereguleerde wietteelt
De problemen die zich rondom softdrugs manifesteren, komen voornamelijk voort uit het restrictieve beleid. D66 pleit voor gereguleerde wietteelt om gezondheidsrisico’s te verminderen
en criminaliteit te ondermijnen. Dit zal via een vergunningensysteem verlopen waarbij alleen
geproduceerd wordt voor de lokale coffeeshops, wat de ‘wietwet’ van D66-Kamerlid Vera
Bergkamp mogelijk zal maken. De aangekondigde experimenten voor gereguleerde wietteelt
bieden een kans voor Rotterdam. De stad zal een uiterste inspanning moeten leveren om geselecteerd te worden voor deze proef met gereguleerde wietteelt. Door het decriminaliseren
van de achterdeur van de coffeeshop, kan de politie zich concentreren op de illegale wietteelt
die voor export bedoeld is. Samenwerking tussen verschillende Europese havensteden binnen de lidstaten van de Europese Unie is hierbij van belang.

» Slimmer coffeeshopbeleid
Sinds de invoering van het rookverbod, zien we dat coffeeshops voornamelijk afhaalpunten
zijn geworden. Tegelijkertijd heeft het uitsterfbeleid en de beperking van de sluitingstijden
gezorgd voor flinke druk op de bestaande coffeeshops. Vaak zijn ze gevestigd in woonwijken
en winkelstraten, waardoor er op die straten een grote druk van aan- en afrijdend verkeer
ontstaat. D66 wil dat er aan de rand van de stad vergunningen voor drive-through coffeeshops verleend worden. Zo ontlasten we de wijken en winkelstraten, evenals de bestaande
coffeeshops. We stoppen met het uitsterfbeleid en het afstandscriterium en stellen de sluitingstijden gelijk aan de reguliere horeca.

» Voorlichting drugs- en alcoholgebruik
Het gebruik van (soft)drugs en alcohol kent ook een keerzijde en juist daarom is het van
belang dat mensen zich op jonge leeftijd van de risico’s bewust zijn. D66 zet in op een goede
samenwerking tussen GGD, onderwijsinstellingen en organisaties zoals Jellinek, om een
effectieve voorlichting te bewerkstelligen en te zorgen voor informatie bij alle verkooppunten.
D66 wil dat kinderen vanaf 7 jaar al worden voorgelicht.

Doe eens chill
een verkeersveilige stad in 2022
De stad wordt steeds aantrekkelijker maar met de toegenomen drukte neemt ook het gevaarlijke gedrag in het verkeer toe, waardoor het gevoel van veiligheid onder met name
voetgangers en fietsers afneemt. Onze wereldstad moet een veilige omgeving bieden aan
alle en met name kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals jonge kinderen en mindervalide
stadsgenoten.

» Verkeersveiligheid rondom scholen en zorginstellingen
De verkeersveiligheid rondom scholen en zorginstellingen heeft de grootste aandacht van
D66. Scholen en ouders worden actief betrokken om samen de verkeersveiligheid rondom
de school te verbeteren. De gemeente kan voorzieningen voor klaar-overs, herinrichting van
routes en afzetplekken voor kinderen, evenals gerichte handhavingsacties bieden. Scholen
kunnen ouders stimuleren om zoveel mogelijk op de fiets of lopend naar school te komen,
wat bovendien gezonder en schoner is, en zelf actief mee te werken aan een veilige omgeving. Samen met zorginstellingen en seniorencomplexen maken we werk van veilige routes
voor mindervaliden en ouderen.

» Buurt bestuurt de verkeersveiligheid
Bewoners weten heel goed waar de gevaarlijke plekken in het verkeer zich bevinden en zijn
goed in staat om oplossingen aan te dragen. Wat D66 betreft zal Rotterdam verkeersonveilige situaties aanpakken en daarbij prioriteit geven aan de gebieden waar verkeersslachtoffers
zijn gevallen én gebieden die buurtbewoners als onveilig aanmerken. Bewoners van verschillende wijken zal gevraagd worden om een top drie van onveilige plekken op te stellen en
suggesties te doen om deze te verbeteren.
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» Slimme verkeersmaatregelen
Slimme maatregelen in het verkeer die deelnemers wijzen op hun gedrag en snelheid kunnen effect hebben en daar maken we dan ook vaker gebruik van. Bestaande innovaties,
voornamelijk op het gebied van fiets- en voetgangersveiligheid, moeten worden toegepast
bij de aanleg of renovatie van het wegdek. Ook zorgen we dat de creativiteit van Rotterdammers ook op dit gebied optimaal benut wordt en stellen binnen Citylab010 een budget ter
beschikking voor initiatieven op gebied van verkeersveiligheid.

» Confrontatie gevaarlijk gedrag verkeersovertreders
Overtreders in het verkeer kunnen niet alleen via het strafrechtelijk traject geconfronteerd
worden met hun rijgedrag, maar ook aan de hand van camerabeelden. Betrokkenen en overtreders zullen samen met de politie de beelden terugkijken en met elkaar spreken over de
gevolgen van de verkeersovertredingen. Wij starten in samenwerking met politie en justitie
een lokale pilot om te onderzoeken of dit kan bijdragen aan de verkeersveiligheid. Deze confrontatie beoogt de bewustwording over de gevolgen van het rijgedrag te vergroten en dat in
de toekomst te voorkomen.

Stop! …de betutteling
een goed geregelde stad in 2022
Rotterdam heeft een nadrukkelijke geschiedenis van onveiligheid en om die reden staat
het onderwerp sinds het begin van deze eeuw bovenaan de agenda. Veiligheid blijft altijd
van groot belang, maar we moeten niet doorschieten. Sommige maatregelen hebben zichzelf vanwege hun succes overbodig gemaakt, werken simpelweg niet (meer) of zijn in het
ergste geval niet proportioneel. Onze aandacht voor veiligheid moet naar de plekken en
thema’s die dat nodig hebben. Bovendien moeten we zorgen dat er behoorlijke controle is
op de bevoegdheden die we aan veiligheidsfunctionarissen gegeven hebben.

» Democratische controle veiligheid
De democratisch gekozen gemeenteraad heeft beperkte zeggenschap over de prioriteiten
die de burgemeester op gebied van veiligheid stelt. Wij zien graag dat de lokale veiligheidsprioriteiten met de gemeenteraad worden besproken, zodat de raad kan aangeven of
bijvoorbeeld verkeersveiligheid of drugscriminaliteit meer aandacht nodig hebben. Indien
de burgemeester de gemeenteraad niet openlijk kan inlichten over veiligheidskwesties dan
zal hem de mogelijkheid worden geboden dit via een Rotterdamse variant van de ‘commissie stiekem’ te doen. We staan pal voor het demonstratierecht van iedereen, ook als de
boodschap van de demonstratie ons niet aanstaat en zullen het niet van een burgemeester
accepteren als hij aan dit fundamentele democratische recht tornt.

» Pietluttige verboden schrappen
Rotterdam is de betutteling inmiddels wel ontgroeid. Er zijn nog voldoende uitdagingen om
de veiligheid omwille van onze vrijheid te verbeteren. Daar hebben we geen pietluttige verboden, zoals een verbod op winkelkarren en asverstrooiing, voor nodig. D66 wil daarom de
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) waarin veel onnodige regels over openbare orde
en veiligheid staan fors inperken. Dankzij D66 is het sinds 2016 mogelijk om in de stadsparken te genieten van een alcoholisch drankje. Wij breiden deze mogelijkheid verder uit.

» Regie politie over Stadstoezicht
De politie is er voor de handhaving van de openbare orde en heeft als enige instantie het
recht om geweld te gebruiken. Stadswachten zijn de oren en ogen op straat en zijn er om op
te treden bij kleine ergernissen of overlast. We moeten voorkomen dat Stadstoezicht zich als
zelfstandige gemeentepolitie gaat gedragen. Stadstoezicht zal onder aansturing van de politie gaan werken, waardoor de taken niet overlappen en de bevoegdheden goed gescheiden
worden.

» Stadsmariniers terug naar de kern
Sinds 2002 kent Rotterdam hoge ambtenaren die in bepaalde gebieden de veiligheid moeten verbeteren. Zij hebben veel bevoegdheden, een directe lijn met de burgemeester en een
fors budget ter beschikking. Verschillende onderzoeken onderschrijven de effectiviteit van
deze functionarissen in situaties met acute veiligheidsproblemen. De Rotterdamse Rekenkamer constateerde daarentegen dat de stadsmariniers niet goed zijn toegerust om complexe
problematiek langdurig op te lossen. Stadsmariniers worden voortaan alleen ingezet op
gebieden of thema’s waar acute veiligheidsproblematiek aan de orde is en zullen verdwijnen
wanneer dit niet meer aan de orde is of als er geen resultaat wordt geboekt.
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» Versterk onafhankelijke instanties
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De Rotterdamse Rekenkamer en de gemeentelijke ombudsman zijn van onschatbare waarde. Als onafhankelijke instanties controleren zij het gemeentebestuur en adviseren de gemeenteraad en het college van B en W hoe ze in het vervolg beter kunnen handelen. We
zien graag dat deze instanties waar mogelijk versterkt worden en een beter podium krijgen.
In overleg met de ombudsman willen we de mogelijkheid voor een lokaal tv-programma of
een online kanaal bekijken.

» Veiligheidshuizen
Veiligheidshuizen zijn samenwerkingsverbanden die partners van politie, justitie, zorg en
gemeente verbinden in de aanpak van complexe veiligheidsproblematiek rondom specifieke personen of gezinnen. Het doel van de samenwerking is het terugdringen van overlast,
huiselijk geweld, radicalisering en criminaliteit. Met name voor jongeren is het van belang om
vroegtijdig problematiek aan te pakken. We moedigen onderwijsinstellingen aan om vaste
partner in het veiligheidshuis te worden. Zo kunnen jongeren die dreigen te ontsporen eerder
opgemerkt en geholpen worden.
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De stad van verbondenheid, waar wij allemaal Rotterdammers zijn.
We zijn trots op onze stad en begaan met alle andere Rotterdammers. Het voorstel om Rotterdam
als gemeente op te heffen werd verworpen door 90% van de stemmers. We zorgen voor de allerzwaksten in onze stad. Het zijn vaak de Rotterdammers zelf die de handen uit de mouwen steken,
van de Pauluskerk tot de zorgvrijstaat. Maar we zijn ook een stad die trots is op zijn rijke culturele
aanbod. De grootste artiesten van de wereld hebben Rotterdam bezocht en op het gebied van jazz
en later dance was onze stad een speler van wereldformaat.
Bij de huldiging van kampioen Feyenoord werd de eenheid van de stad in volle glorie ervaren. Rotterdammers vierden het feest gebroederlijk en verschillen vielen weg. Op de vele evenementen en
in het uitgaansleven komen Rotterdammers met al hun verscheidenheid samen. Bewoners van onze
stad voelen zich vooral en in de eerste plaats Rotterdammer. Wij zijn allemaal Rotterdammers en
dat verbindt.
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elkaar om. Veel stadsgenoten geven alles wat ze hebben
om hun medemens te helpen. Ook voor de gemeente is er een belangrijke rol
weggelegd: zij moet zorgen dat er niemand door het ijs zakt.
Rotterdam heeft een intensieve kenniseconomie met de Erasmus Universiteit,
drie hogescholen en vijf mbo-instellingen. D66 maakt zich sterk voor het verbinden van de kennisinstellingen met het bedrijfsleven. De kenniseconomie is
een belangrijke motor van het bedrijfsleven en verdient daarom de volle aandacht van het stadsbestuur. Het bieden van gelijke kansen, het bestrijden van
achterstanden en het helpen van diegenen die het niet redden, zijn de grootste
opgaven waar onze stad voor staat. Eén op de vijf kinderen in onze stad groeit
op in armoede en in Crooswijk en Tussendijken leeft één op drie Rotterdammers in armoede. Scholen verrichten goed werk, maar weten de segregatie
onvoldoende te overbruggen. Op straat zien we het aantal daklozen weer toenemen en in de zorg zien we dat mensen niet de hulp krijgen die ze wensen. De
sociale opgave is groot en D66 geeft dit de hoogste prioriteit.

» Begroting in balans
De meerjarige inkomsten en uitgaven van de gemeente moeten “gezond” in balans zijn.
We willen niet teren op de toekomst en lenen van volgende generaties Rotterdammers. Het
D66-programma is een stip op de horizon op tal van terreinen waarvoor we ons uiterste best
zullen doen, maar dit zal uiteindelijk altijd moeten gebeuren met de middelen die we hebben
om de volgende generaties Rotterdammers niet op te zadelen met een schuldenlast. Om
risico’s in de toekomst op te kunnen vangen moet de meerjarige weerstandsratio minimaal
1.4 of hoger zijn. Tevens dient de solvabiliteitsratio hoger te zijn dan 20%.

» Begroten op wijkprofiel
Doordat financiën in het beleid leidend zijn bestaat het gevaar dat de doelen uit het oog
raken. Het is van belang dat de financiën in balans zijn, maar uiteindelijk moet gemeentelijk
beleid zorgen voor maatschappelijke baten. Het wijkprofiel geeft de stand van zaken op het
gebied van fysieke, sociale en veiligheidscijfers weer. We zien graag dat er niet alleen begroot wordt op financiële kosten en baten maar ook op maatschappelijke kosten en baten.
We onderzoeken een meetinstrument, zoals het wijkprofiel, dat ingezet kan worden als maatschappelijke begroting bij projecten en op termijn voor het gehele beleid van de gemeente.

» €150 miljoen per jaar investeren
Onze stad is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Die verandering is mede het gevolg van miljoeneninvesteringen door de gemeente. D66 ziet de recente veranderingen als
het begin van een onophoudelijk proces van ontwikkeling, maar dergelijke grote ambities
brengen ook een veranderde financieringsbehoefte met zich mee. We stellen de ambities
voor onze wereldstad op het hoogste niveau en dus zullen we voldoende middelen moeten
vrijmaken. Om de basis op orde brengen en onze ambities te verwezenlijken is tot 2040 €3,3
miljard euro nodig. D66 wil structureel €150 miljoen investeringsvermogen op de begroting
vrijmaken voor het realiseren van de stad van de toekomst.

» Nieuwe investeringsmogelijkheden
We zoeken nieuwe innovatieve investeringsmogelijkheden, waarbij de gemeente niet meer
zonder meer alleen voor alle investeringen opdraait. De Nederlandse investeringsbank kan
helpen om projecten te financieren die zonder de overheid niet gefinancierd zouden worden.
Wij willen experimenteren met een baatbelasting voor bewoners. Als een meerderheid van
de bewoners instemt kan dan extra OZB geïnd worden, die volledig gebruikt wordt voor investeringen in het gebied zelf. Merwe-Vierhavens leent zich uitstekend als gebied voor deze
proef.

» Vervuiler betaalt belasting
Bij de Rijksoverheid pleiten we om lokale gemeenten meer mogelijkheden voor de inning van
belastingen te geven. Hierbij ligt de nadruk op belastingen die aangewend kunnen worden
om te sturen op positief gedrag. Denk aan stedelijke spitsheffingen naar het voorbeeld van
de Londense ‘Congestion Charge’ of de mogelijkheid om duurzaamheidsheffingen aan de
OZB toe te voegen. Voor heffingen zal zoveel mogelijk het principe ‘de vervuiler betaalt’ gelden, maar de totale belastingdruk moet niet stijgen.
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» Korting op afvalstoffenheffing voor singles
Het is D66 de afgelopen periode al gelukt om eenpersoonshuishoudens minder te laten
betalen voor afvalstoffen dan meerpersoonshuishoudens. Singles betalen echter nog steeds
veel te veel. De afvalstoffenheffing wordt wat D66 betreft verder gedifferentieerd naar de
aangeboden hoeveelheid afval of het aantal personen in het huishouden. De kosten van de
afvalstoffenheffing kan eveneens omlaag door op een efficiëntere manier afval te verwerken,
het grootste deel van de winst die zo behaald wordt zal terecht komen bij eenpersoonshuishoudens

» Sterk en dienstbaar ambtenarenapparaat
Rotterdam heeft te lijden gehad onder de crisis en de ambtelijke organisatie is daarbij niet
ontzien. In enkele jaren tijd zijn we van 13.000 naar 11.000 ambtenaren gegaan. Door de
jarenlange vacaturestop en vele reorganisaties zijn er gaten ontstaan en is op sommige
plekken de werkdruk te hoog. Om de dienstverlening aan Rotterdammers te waarborgen kan
niet verder bezuinigd worden op de uitvoering binnen de gemeente. Dat betekent niet dat de
organisatie stil zal staan. Er is nog een flinke cultuuromslag te maken om het gemeentelijk
apparaat tot in haar kern dienstbaar te maken aan de Rotterdammers. Er moeten daarvoor
meer bevoegdheden en financiële mogelijkheden komen voor ambtenaren om in samenspraak met bewoners invulling te geven aan het beleid. Het is aan de politiek om terughoudender te zijn hierbij, zodat ambtenaren meer vrijheid krijgen om beslissingen te nemen
waarmee bewoners ondersteund worden. Het ambtenarenkorps wordt er ondertussen niet
jonger op en dat brengt hoge kosten met zich mee. Verjonging van het ambtelijk apparaat
kan kostenbesparingen met zich mee brengen en draagt bij aan de opgave om van het ambtenarenapparaat een betere afspiegeling van de beroepsbevolking te maken.

» Gemeenteambtenaren in de stad
Iedereen is vrij om te wonen waar ze willen. Het is dus niet logisch om ambtenaren extra te
belonen als zij buiten de stad wonen. We stimuleren graag dat ambtenaren in Rotterdam wonen, dichtbij hun werk. We schaffen voor nieuwe aanstellingen de woon-werkvergoeding af.

» Eerlijke bank
De gemeente parkeert haar grote sommen geld op dit moment op een reguliere bank en kijkt
daarbij niet naar het investeringsgedrag van deze bank. De Rotterdamse miljarden mogen
niet bijdragen aan klimaatverandering, mensenrechtenschendingen, wapenhandel en corruptie. Op de kortst mogelijke termijn stapt de gemeente Rotterdam over naar een eerlijke bank,
die op al deze terreinen het hoogste ethische beleid voert én voldoet aan de strenge eisen
op gebied van kredietwaardigheid in het Treasurystatuut.

» Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Wereldstad Rotterdam houdt niet op bij zijn stadsgrenzen. Rotterdam is de grootste stad die
middenin een stedelijke regio met 2,3 miljoen inwoners ligt. Deze mensen werken, studeren
en recreëren over gemeentegrenzen heen. Dit vraagt om goede samenwerking. In de Metropoolregio Rotterdam Den Haag werken we samen met onze buren aan de economische
kracht en aan schone bereikbaarheid. Om dit goed te kunnen doen maken we met onze buren ook afspraken over woningbouw en ruimtelijke ontwikkelingen. We werken samen aan de
Roadmap Next Economy, waarin alle gemeenten binnen de Metropoolregio werken aan de
economie van morgen. We zetten ons in voor een grotere democratische legitimiteit van de
Metropoolregio door de besluitvorming transparanter te maker en de invloed van de gemeenteraden te versterken.

77

» Open Bestuursstijl
D66 staat voor een open en transparant bestuur. Dit is de beste garantie voor kwalitatieve
en rechtvaardige besluiten waarbij niemand buitengesloten wordt. Het is van belang dat de
komende coalitie een brede vertegenwoordiging is van de diversiteit van Rotterdammers. Dat
betekent voor ons een coalitie die steunt op een ruime meerderheid met een constructieve
houding naar de oppositiepartijen. Het college moet de diversiteit van de stad weerspiegelen.

78

Colofon
Aan dit programma werkten vele Rotterdammers mee, die ons
in talloze gesprekken en ‘ronde tafels’ hebben meegegeven
wat er nodig is om onze wereldstad verder te brengen.
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