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Voorwoord
Met trots presenteer ik namens het bestuur het verkiezingsprogramma van de Rotterdamse
VVD voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Het verkiezingsprogramma is een
gezamenlijke inspanning geweest van vele leden van de Rotterdamse VVD en bij de VVD
betrokken specialisten. Wij willen een ieder die input heeft geleverd hier zeer voor bedanken.
Onze grootste dank gaat uit naar de Programmacommissie onder voorzitterschap van Simone
Wolthuis die veel tijd en effort heeft gestoken in het opstellen van een evenwichtig programma
dat recht doet aan onze stad, onze ambities en onze liberale waarden. Hartelijk dank!
Verder willen wij de gemeenteraadsfractie, onze Tweede Kamerleden en de leden bedanken
voor hun kritisch mee lezen, denken en schrijven. Wij hopen dat u onze mening deelt dat we
met een uitstekende kandidaat-lijstrekker, het voorliggende verkiezingsprogramma en een
campagne die steeds meer vorm krijgt vele troeven in handen hebben om Rotterdam liberaler
te maken.
Caroline Nagtegaal-van Doorn
Voorzitter Lokaal Netwerk VVD Rotterdam
Rotterdam, 27 augustus 2017

ROTTERDAM

Inhoudsopgave
Inleiding ..................................................................................................................................................2
Wonen in Rotterdam ..............................................................................................................................5
Woningen....................................................................................................................................................................... 5
Bereikbaarheid ............................................................................................................................................................. 7
Ruimtelijke ordening .................................................................................................................................................. 9
Groen, openbare ruimten en milieu ....................................................................................................................... 10
Water ............................................................................................................................................................................. 10
Vrije tijd en toerisme ................................................................................................................................................. 12
Veiligheid in Rotterdam ...................................................................................................................... 13
Werken in Rotterdam .......................................................................................................................... 16
Ondernemers............................................................................................................................................................... 17
Haven ............................................................................................................................................................................ 18
Leven in Rotterdam ............................................................................................................................. 19
Onderwijs & jongeren ................................................................................................................................................ 19
Zorg ............................................................................................................................................................................... 21
Ouderen ....................................................................................................................................................................... 22
Sport ............................................................................................................................................................................. 23
Kunst en cultuur ........................................................................................................................................................ 25
Integratie ..................................................................................................................................................................... 26
Emancipatie ................................................................................................................................................................ 27
Bestuur en financiën ........................................................................................................................... 29
Bestuur ........................................................................................................................................................................ 29
Financiën ..................................................................................................................................................................... 30

ROTTERDAM

ROTTERDAM

Inleiding
Rotterdam is een prachtstad. Onze bloeiende economische, sociale en culturele sfeer is een
voorbeeld voor andere steden. Rotterdam vertegenwoordigt het beste van Nederland en van
de Nederlanders: wij zijn direct, nieuwsgierig en leergierig. Wij geven om onze stad, onze buurt,
en onze buren. Wij houden van handel en werken voor ons geld
niet voor niets een Rotterdams gezegde! In het laatste decennium hebben wij onze stad opnieuw
uitgevonden: het is gezellig winkelen en uitgaan, er zijn festivals waar jongeren vanuit heel
Nederland (en daarbuiten) komen feesten, we hebben hoogbouw die Rotterdam de allure van
een internationale metropool geeft, uiteraard is er de grootste haven van Europa met de halve
wereld als achterland en we staan bekend om moderne architectuur als de Markthal, het
nieuwe Centraal Station en straks het Depotgebouw. Het succes van Rotterdam wordt ook
internationaal erkend: CNN riep Rotterdam uit tot coolste stad van
Rotterdammers,

Europa. Wij,

de

wereldstad gemaakt en daar mogen

we trots op zijn!

Dit betekent niet dat we achterover gaan leunen. Wij willen dat Rotterdam nog veel meer bereikt.
Het huidige gemeentecollege koos ervoor om alleen te investeren in het Centrum en de
Rotterdamse wijken te negeren. Dit gaat tegen onze principes in: wijken zijn de schakels van
een stad en de keten is alleen sterk als alle schakels dat ook zijn. Wij weten dat onze wijken
allemaal een uniek

karakter hebben met verschillend e behoeften en dat een uniform

stadsbeleid dus niet werkt.

Wonen
Wij staan voor voldoende woningen in Rotterdam met een hoge kwaliteit van wonen door
een kwaliteitsslag in groen, buitenruimtes en parkeerplaatsen. Wij willen 4.000 nieuwe
woningen per jaar bouwen om aan de vraag te voldoen. Deze worden gebouwd in bereikbare
wijken zodat elke Rotterdammer snel tussen woning en werk kan reizen. Hiervoor willen wij
nieuwe verbindingen aanleggen voor fiets, OV én auto. De VVD is geen partij van autopesten!
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Veiligheid
Wij staan voor de veiligheid van alle Rotterdammers . Wij beschermen slachtoffers en
bestraffen overtreders. Traditionele misdaad en nieuwe bedreigingen hebben een moderne
en innovatieve aanpak nodig. Klein criminelen,(woon)overlastplegers en verkeersovertreders
worden door de Rotterdamse VVD nooit gedoogd!

Werk en ondernemerschap
Wij staan voor werken en ondernemerschap. In Rotterdam werk je voor je geld. Daarom willen
wij zo veel mogelijk Rotterdammers uít de uitkering en aan het werk. Om te zorgen dat er
voldoende banen zijn wil de Rotterdamse VVD tot de meest aantrekkelijke vestigingsstad
van Nederland maken, voor bestaande ondernemingen én startups, zodat Rotterdam voor
onderneme

-

Leven
Wij staan voor hoogwaardige voorzieningen voor de Rotterdammers. Zoals onderwijs voor
jong én oud: scholen die in samenwerking met het bedrijfsleven onze kinderen en jongeren klaar
maken voor het latere leven en waar volwassenen zich kunnen laten bij - en omscholen. Vrije
keus is een kernwaarde van de VVD, of het nu is in schoolkeuze van ouders of in de keuze van
uw zorgaanbieder. Dit is de liberale identiteit waar wij voor staan!

Bestuur
Wij staan voor transparant, verantwoordelijk en efficiënt bestuur. De gemeentelijke financiën
zijn onder ons gezond, betrouwbaar, en voorspelbaar: wij geven niet meer uit dan er binnen
komt,

verhogen

de

belastingen

niet

en vergroten de koopkracht van werkende

Rotterdammers door ergernisbelastingen te verminderen. Het bestuur moet volgens ons
dienst en verlenen richting de burgers, niet andersom!
Dit is het Rotterdam van de VVD: poetsen en aanpakken. Wij kijken niet alleen naar de
problemen van vandaag, maar spelen in op de kansen van morgen. Stel je voor dat de
Maasboulevard geen kille strook beton is, maar een levendige en bruisende boulevard waar je
in de zomer met een drankje op een terras van de frisse Maaswind kan genieten; dat elke wijk
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speeltuinen, openbare ruimtes en parken heeft die goed worden onderhouden; dat toeristen
uit heel de wereld hun geld in Rotterdam uitgeven.

Waar Rotterdam twintig jaar geleden nog achter liep, lopen we nu voorop: we moeten zorgen
dat we voorop blijven lopen. Als partij die Nederland uit de economische crisis heeft geleid,
werd de VVD bij de afgelopen landelijke verkiezingen niet voor niets de grootste partij in
Rotterdam. Rotterdam loopt met ons nooit meer achterop. De VVD is dé partij voor Rotterdam
en Rotterdammers!
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Wonen in Rotterdam
Met het Erasmus MC, de Erasmus Universiteit, de Doelen, het Oude en Nieuwe Luxor, de Lijnbaan
en Koopgoot en evenementen zoals het Zomercarnaval en North Sea Jazz heeft Rotterdam
de

top van

onderwijs -, cultuur -, sociale- en zorginstellingen van Nederland!

Deze

voorzieningen maken het leven in een stad als Rotterdam zo aantrekkelijk. Om de stad
aantrekkelijk te houden moet er blijvend in Rotterdam geïnvesteerd worden: in nieuwe
woningen, bereikbaarheid, infrastructuur en duurzaamheid.

Woningen
Rotterdam is razend populair. Steeds meer mensen willen in Rotterdam blijven wonen of
naar Rotterdam verhuizen. Dat is goed nieuws na jaren waarin hoger opgeleiden, hogereinkomensgroepen en gezinnen met kinderen de stad uit trokken omdat ze in Rotterdam geen
geschikte woning konden vinden. Wij willen daarom dat er minstens 4.000 nieuwe woningen
per jaar gebouwd worden. Dit wordt mogelijk gemaakt door voldoende gemeentelijke grond
beschikbaar te stellen tegen een redelijke prijs, waardoor een goede kwaliteit van de
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bouw mogelijk is. Voor goede bouwplannen worden procedures versneld, en wij lopen met
Rotterdam voorop bij de invoering van de Omgevingswet. In dat kader wordt de welstandstoets
uitgezonderd voor beschermde stadsgezichten en monumenten

ingeperkt om versnelling

van procedures mogelijk te maken.

De nieuwbouw moet aansluiten bij de vraag. Dit betekent een divers bouwaanbod:
nieuwbouw in het midden- en hoogsegment wordt over de stad verspreid. De spectaculaire
wolkenkrabbers die on ze skyline zo uniek maken lenen zich natuurlijk uitstekend voor centraal
en het

hogere

inkomenssegment.

De Rotterdamse buitenwijken bieden ruimte voor zelfbouw met grote

tuinen.

deze

Voor

al

nieuwe

woningen

willen

wij

optimale

verbindingen

en

parkeergelegenheden. Wij willen niet dat er nóg meer sociale (gesubsidieerde) woningbouw
in Rotterdam bijkomt.

Van de nieuwe woningen moeten er in vier jaar minstens 2.000 in het middensegment
zitten: tussen 650 euro en 1.000 euro maandhuur. Wij leggen dit vast in bestemmingsplannen
zodat ontwikkelaars precies weten waar ze aan toe zijn. Wij willen meer woningen voor
gezinnen, onder meer in Park 16Hoven, Katendrecht, Nieuw Kralingen, Hoek van Holland en
het nieuwe Feyenoord City. Zo hoeven gezinnen niet langer uit te wijken naar omliggende
gemeenten als ze in Rotterdam geen geschikt huis kunnen vinden. Wij zorgen op het gebied van
zelfbouw dat elk jaar 400 particulieren de kans krijgen om hun droomhuis in Rotterdam te
bouwen. Dit is goed voor de stad omdat zelfbouwers veel aandacht hebben voor het
onderhoud van hun woning en buurt.
Investeerders en ontwikkelaars krijgen volop ruimte om te bouwen in Rotterdam in alle
prijssegmenten. Voorwaarde is dat ze niet alleen de toplocaties ontwikkelen, maar hun
verantwoordelijkheid en ondernemersrisico nemen door ook mooie nieuwbouw in de nu
nog minder populaire wijken op Zuid en in West te realiseren. Zo begint Rotterdam -Zuid zich al
steeds meer te ontwikkelen tot een culturele hotspot. Katendrecht is het bruisend middelpunt
van een heel nieuwe groep bewoners. Kunstenaars en kunsthandels vinden onderdak op een
steenworp van de Maastunnel. Eetcafés en restaurants rukken op vanaf de Maasoever. Deze
positieve ontwikkelingen moeten doorgezet worden en verdienen volgens de Rotterdamse VVD
dus blijvend aandacht. Duurdere corporatiewoningen moeten in principe verkocht worden,
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hierover zijn afspraken met de corporaties nodig, ook om te voorkomen dat woningen verkocht
worden aan kopers die het onderhoud niet kunnen betalen.
De woningcorporaties bouwen conform de woningwet geen nieuwe woningen meer in de vrije
sector : dat

laten we aan de markt en particulieren. Zij richten zich nu op de nodige

verbeteringen van hun bestaande bouw. De eentonige uitstraling van veel corporatiecomplexen
moet veranderen om wijken aantrekkelijker te maken, de woningen moeten beter geschikt
worden voor langer zelfstandig wonen van ouderen en gehandicapten. Tenslotte moet en ze
energiezuiniger worden. Zo houdt Rotterdam ook op lange termijn een goed aanbod
van betaalbare sociale huurwoningen.

Wij pleiten ervoor dat Rotterdam de mogelijkheid krijgt te experimenteren om gedurende een
aantal jaar een lagere grens te hanteren voor het middensegment huurwoningen. Nu ligt die
liberalisatiegrens op 711 euro per maand. Een lagere grens geeft

veel

mogelijkheden om

ontwikkelaars betaalbare huurwoningen te laten bouwen zonder dat ze aan lastige regels
zijn gebonden. Dit is cruciaal voor het woningaanbod voor de middenklasse.

Bereikbaarheid
Wij zetten in op meer woningen, meer inwoners en meer banen in Rotterdam. Meer mensen
betekent echter ook een hogere druk op het openbaar vervoer en de wegen, daarom zijn
bereikbaarheid en verbindingen voor Rotterdam van cruciaal belang. Reizend met de fiets,
het OV of de auto, alle delen van Rotterdam moeten verbindingen hebben die goed
aansluiten, goed doorlopen, en rekening houden met hoger gebruik in de toekomst. Wij willen
hiervoor niet alleen dat nieuwe woningen zoveel mogelijk langs bestaande OV-assen worden
gebouwd, maar ook dat er nieuwe verbinden worden aangelegd.

Wij willen een nieuwe brug tussen Kralingen De Esch en het Stadionpark/Feyenoord City, zodat
de Maas Rotterdam niet verdeelt maar verbindt. Via deze verbinding gaat de metro rijden
tussen Kralingse Zoom, Zuidplein en uiteindelijk Marconiplein, zodat ook het nieuwe Feyenoord
City optimaal bereikbaar wordt. Bij de nieuwe Kuip komt een station voor Sprinters en
Station Schiedam Centrum blijft een intercitystation, omdat het een belangrijk
knooppunt is voor Rotterdam West e n Hoek van Holland. Tevens zal de Hoekse Lijn worden
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doorgetrokken tot aan het strand in Hoek van Holland. Deze Lijn zal de Strandweg ongelijkvloers
kruisen.

Daarnaast moet het OV in Roterdam zelf verbeteren. De RET verhoogt de frequentie van de

het openbaar vervoer dat hoort bij een wereldstad. Tenslotte worden in het snelwegennet in en
rond Rotterdam de Blankenburgtunnel aangelegd, alsmede de A4-Zuid en de nieuwe A16
Rotterdam (de verbinding tussen de A13 en A16). De nieuwe voorzieningen worden goed
ingepast en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Zo wordt ook de verstopping
van de Molenlaan opgelost en de Overlast van de A13 bij Overschie worden beperkt.

Verkeersregels zijn ingesteld om het verkeersgedrag van onszelf en andere weggebruikers
in goede banen te leiden. Ze moeten dus goed worden gehandhaafd. Voor de Rotterdamse VVD
staat een logisch indelingsplan van infrastructuur altijd voorop.

Innovatie en technologie bieden veel kansen. Wij willen dat we daar goed op inspelen. Zo
moeten marktpartijen

meer oplaadpunten voor

bijvoorbeeld bij parkeerplaatsen en stallingen. Daarnaast moeten we nieuwe technologieën,
zoals slimme sensoring en apps voor weggebruikers, gebruiken om verkeerscongestie te
bestrijden. Als moderne stad willen wij voor deze innovatieve oplossingen nauw samen werken
met het bedrijfsleven en kennisinstellingen.
Wij willen innovatie en technologie tevens gebruiken om de duurzaamheid in het verkeer een
flinke impuls te geven. Andere partijen hebben dit geprobeerd door autogebruik tegen te
gaan. Zo werd de groene golf afgeschaft, een dure milieuzone geïntroduceerd en het aantal
parkeerplaatsen in het centrum verminderd - alsof
nodig hebben! De Rotterdamse VVD gelooft niet in deze manier van autopesten, maar zet juist
in op positieve maatregelen! Fijnstof en andere uitlaatgassen worden efficiënter

tegen

gegaan door betere filters, het bevorderen van de doorstroom van het verkeer, een
verkeerscirculatieplan en groene golven, het aanleggen van betere openbaar vervoer - en
fietsverbindingen, het permanent gratis maken van P+R en het aanplanten van meer CO2opnemend groen.
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Wij vinden het onaanvaardbaar dat de hele stad vaststaat als er ergens wegonderhoud
plaatsvindt en wil daarom dat wegwerkzaamheden

goed op elkaar afgestemd zijn met

beschikbare en logische omrijdroutes , die ook staan aangegeven op een digitale kaart.
Wegwerkzaamheden moet ook sneller worden uitgevoerd, zodat de overlast voor
weggebruikers en omwonenden korter duurt. Er is ook veel onnodig verkeer door de zoektocht
naar een vrije parkeerplek.

Er komen daarom in de hele stad voldoende parkeerplaatsen,

waarbij vrije plekken in apps worden aangegeven. Zo kunnen bijvoorbeeld plekken die
overdag door bedrijven

door bewoners en

bezoekers worden gebruikt: in overleg met ondernemers. Wij willen geen verhoging van de
parkeertarieven.

Onze luchthaven biedt Rotterdam internationale verbindingen, die ons in staat stellen
makkelijk een weekje weg te gaan en om zakelijke reizigers en toeristen naar Rotterdam te
halen. Dit stimuleert de werkgelegenheid, bedrijvigheid, toerisme en aantrekkelijkheid van
Rotterdam. Eén miljoen extra passagiers zorgen voor maar liefst 500 extra banen. Vanwege
die meerwaarde willen wij het aantal vluchten binnen de bestaande vliegtijden uitbreiden. Zo
profiteren we nog meer van onze luchthaven zonder dat omwonenden daarvan wakker hoeven
te liggen!

Ruimtelijke ordening
In een wereldstad als Rotterdam wordt er vaak op veel plekken tegelijk gebouwd. Op plekken
zoals Park 16Hoven en Nieuw-Crooswijk wordt nu volop gebouwd. Voor nieuwbouw vinden wij
het verstandig om de aandacht en energie te focussen, zodat bouwlocaties eerst helemaal
worden afgemaakt voordat er weer naar nieuwe locaties gekeken wordt.

De komende jaren ligt de nadruk op het voltooien van de Kop van Zuid en Katendrecht en de
verdere ontwikkeling van het gebied Nieuw-Kralingen, het centrum en Feyenoord City. De
nieuwe Kuip moet ertoe leiden dat het een aantrekkelijk gebied wordt voor nieuwe woningen
en bedrijven. Er zijn ook veel oude havengebieden die geleidelijk hun functie voor havens en
bedrijven kwijtraken. Wij willen dat er begonnen wordt met de havens die dichtbij de
stad liggen te ontwikkelen tot duurzame wijken voor woningen en moderne bedrijven, zoals
de Merwe/Vierhavens rond het Marconiplein.
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Groen, openbare ruimten en milieu
Rotterdam krijgt meer groene buitenruimten. Buitenruimten

als parken en openbare

tuinen zijn fundamenteel voor de kwaliteit van leven in een grote stad. Op het moment is
Rotterdam nog teveel een betonnen stad. Hier is een stevige inhaalslag nodig door, vooral
in de woonwijken, meer parken, tuinen, fonteinen en pleinen, aantrekkelijke loop - en
fietsroutes zoals de groene corridor van de Schie naar de Rotte en groene daken aan te leggen.
Bestaande pleinen, zoals het Churchillplein, worden ook opgeknapt, bijvoorbeeld met een
fontein. In de aanleg en het onderhoud van deze openbare ruimtes kijken wij altijd naar de lokale
behoeften van de bewoners, niet naar gemeentelijke diensten.
Het onderhoud en de onkruidbestrijding van nieuwe openbare en groene ruimtes wordt al
van tevoren begroot, zodat er niet later naar geld moet worden gezocht om gras te vervangen
en troep op te ruimen. Voor onderhoud van bestaande buitenruimte komt meer budget:
zo genezen wij de Kralingse Plas permanent van de algenproblematiek! De Rotterdamse VVD
wil wijken ook schoner houden. Rondslingerend afval, hondenpoep, zwerfvuil, vervuiling
rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast worden aangepakt en vernielingen snel
hersteld: waar mogelijk worden de kosten verhaald op de veroorzaker . Hiervoor willen wij dat
woningcorporaties en anderen hun camerabeelden delen met de gemeente zodat vervuilers
makkelijker kunnen worden opgespoord. Afvalscheiding, -inzameling en recycling kunnen beter
én innovatiever worden georganiseerd door sensoren in de afvalbakken. Deze geven aan
wanneer een bak geleegd moet worden, zodat de reiniging niet onnodig veel rond hoeft te
rijden. De afvalkostenheffing kan dan ook naar beneden, bovendien moet deze meer dan nu
afhankelijk worden van het aan tal personen in een huishouden. De gemeente Rotterdam
beschikt over een enorme hoeveelheid vastgoed zoals kantoren, scholen en gymzalen. De
Rotterdamse VVD wil dat de daken van deze gebouwen, voor zover mogelijk en rendabel,
worden voorzien van zonnepanelen.

Water
Rotterdam heeft een bron van schoonheid en aantrekkingskracht die nog nauwelijks benut
wordt: ons water. Rotterdam staat nu nog teveel met de rug naar het water toe, terwijl wij het
water juist moeten omarmen. De watertaxi en rondvaartmogelijkheden worden uitgebreid. De
Maasboulevard is nu een kille strook beton waar je alleen kunt joggen. Wij nemen een voorbeeld

‘WERKEN VOOR ROTTERDAM’ VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018 - 2022

10

ROTTERDAM

ROTTERDAM

aan steden als Hamburg, Kopenhagen en Zürich: steden die hun water optimaal benutten.
De gemeente geeft ontwikkelaars en investeerders de ruimte om de Rotterdamse waterkant
te ontwikkelen tot bruisende boulevards. Bijvoorbeeld flaneren over een mooie groene
Rozenburgse Boulevard. Ook breiden wij het vaarnetwerk in de binnenstad uit zodat
rondvaarten mogelijk worden en de Koopgoot bij wijze van spreken met de boot kan worden
bereikt.

Wij anticiperen op toenemende wateroverlast als gevolg van klimaatverandering. Rotterdam ligt
grotendeels onder het zeewaterniveau, dus is het van vitaal belang dat wij ons in Rotterdam
nu al voorbereiden. De VVD maakt Rotterdam tot een
wordt door plotselinge overstromingen. Hiervoor wordt op een multifunctionele manier de
wateropvangcapaciteit vergroot: de Museumparkgarage en het Waterplein bij de Schiekade zijn
al goede voorbeelden. Maar de ruimtelijke adaptatie richt zich ook op kwaliteit van de
leefomgeving. Een deltaplan (grond)water, in samenwerking met o.a. de waterschappen, moet
in Rotterdam zorgen voor dat wij op droge voeten blijven lopen!

Wateroverlast is voor Rotterdam een reëel

gevaar, en niet alleen door overstromingen.

Veel Rotterdamse huizen staan op houten palen. Die zijn kwetsbaar voor paalrot , zeker als het
grondwater te laag staat. Wij zorgen dat er in de komende periode een grondwaterplan
komt om deze problemen aan te pakken. Daarnaast willen wij dat de gemeente een bijdrage
levert

aan

een nationaal funderingsfonds dat wordt opgericht om huiseigenaren met

funderingsproblemen te ondersteunen. Het funderingsloket van de gemeente blijft daarom
ook de komende jaren intact om bewoners te helpen met onderzoek en advies.

De achterstand in het onderhoud van rioleringen, duikers, bruggen en wegen wordt ingelopen.
Wij zetten in op planmatig klein onderhoud en probeert grootschalig onderhoud zo te
voorkomen. Op lange termijn is dit goedkoper en wordt overlast voor bewoners, ondernemers
en bezoekers beperkt. We dagen onze
om onderhoud zoveel mogelijk af te stemmen zodat straten maar één keer worden opgebroken
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Vrije tijd en toerisme
De VVD is blij met toeristen en trekt graag koopkrachtig publiek naar Rotterdam. Rotterdam
trekt steeds meer toerisme aan: wij zien jaarlijks een groei van 10% van het aantal toeristen.
Voor ons staat toerisme in dienst van de stad en haar bewoners, niet andersom. Op deze manier
draagt toerisme bij aan werkgelegenheid en gezelligheid en niet aan overlast. Dat is goed voor
het toerisme en onze economie. Wij willen nog meer mogelijkheden voor Rotterdamse
ondernemers om te profiteren van toerisme, waaronder het mogelijk maken van rondvaarten
en het ontwikkelen van de waterkant.

Evenementen en festivals zijn niet alleen goed voor de uitstraling van Rotterdam, maar hebben
ook

economische

meerwaarde.

Wij stimuleren

evenementen, zoals de marathon, North Sea

Jazz

de

organisatie van

spraakmakende

en het Zomercarnaval: deze maken

Rotterdam tot een hippe stad. Wel deelt de organisatie van deze evenementen in de
verantwoordelijkheid voor de veiligheid, overlast en opruiming tijdens én na het evenement.

Door de komst van meer toeristen zijn er ook nieuwe functies ontstaan op plaatsen in de stad
die slimmer gebruikt kunnen worden. Zo kan een hotel een uitgiftepunt worden voor pakketjes
en boodschappen.

En er kan kunst uit de depots van musea in hotels hangen zodat

Rotterdammers een reden hebben er eens te gaan kijken. Horeca is door

en voor

Rotterdammers en bezoekers. Als er sprake is van horecaconcentratie is er vaak een broos
evenwicht tussen de belangen van omwonende en het vermaak van de bezoekers, Wij zijn voor
een systeem van flexibele sluitingstijden, waarbij horecaondernemers meer vrijheid krijgen als
ze er tegelijkertijd in slagen om de overlast voor omwonenden te beperken. Ook willen
wij dat er een beperkte horeca-vergunning komt zodat bijvoorbeeld kappers en visboeren hun
klanten een drankje kunnen aanbieden.
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Veiligheid in Rotterdam
Rotterdam moet

veiliger!

Veiligheid is

een kerntaak van de overheid én

een

verantwoordelijkheid van ons allemaal. Kleine en grote criminaliteit zijn voor ons allebei
belangrijk.

Woninginbraak,

geweld,

fraude,

winkeldiefstal

en

geweldpleging

tegen

hulpverleners zetten wij hoog op de agenda. Hufterig gedrag en straatterreur worden hard
aangepakt en de schade en kosten worden op de daders of eventueel hun ouders verhaald. Het
bedelverbod wordt in de hele stad gehandhaafd, niemand houdt zijn of haar hand op in
Rotterdam.

Wijkagenten zijn actief in de wijk en kennen de buurt goed. Daarvoor worden zij 90% van hun
tijd in de eigen buurt ingezet. Hoewel dit beleid is van de Nationale Politie, zal het nieuwe
stadsbestuur afdwingen dat die norm wordt gehaald. De VVD blijft zich inzetten voor de harde
aanpak van Rotterdamse drugsrunners die actief zijn in en buiten de stad. De Rotterdamse
drugswereld zorgt voor onacceptabel veel overlast in de stad. Wij willen ook overlast gevende
coffeeshops in de stad onmiddellijk sluiten.
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het beste bestreden met blauw op straat. Wij pleiten dan ook voor een uitbreiding van het
politiepersoneel en het nieuwe stadsbestuur zal daar bij

de minister van Justitie

op

aandringen.

De VVD vindt dat veiligheid ook een persoonlijke verantwoordelijkheid is. Rotterdammers die
onveilige of verdachte situaties zien, melden deze aan de politie. De politie grijpt in en houdt
hen op de hoogte van de afloop. Wij zijn dan ook voorstander van bewonersinitiatieven als
buurtpreventie, waarbij Rotterdammers zelf in hun wijk een oogje in het zeil houden.
Initiatieven op dit gebied worden door de gemeente gesteund.
Maar er zijn ook nieuwe vormen van criminaliteit die de veiligheid bedreigen: de
ondermijning van de maatschappij door frauduleus ondernemen . Dit heeft niet alleen de
verwevenheid van de zakelijke bovenwereld met de onderwereld tot gevolg, maar leidt ook tot
morele ondermijning van de samenleving. Daarom willen wij dat de gemeente ondersteuning
biedt aan ondernemers bij het doorvoeren van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) op
winkelgebieden en bedrijventerreinen. De Rotterdamse VVD steunt de inzet die nu wordt gedaan
in bijvoorbeeld Spaanse Polder.

De polarisatie in de maatschappij is ook een van de nieuwe bedreigingen voor de veiligheid
in de stad. Radicalisering en extremisme kunnen daar gevolgen van zijn. Wij willen investeren
in de sociale cohesie in Rotterdam. Welzijnswerkers en wijkteams kunnen signalen in het
vroegste stadium herkennen om, in samenwerking met gemeente, scholen en ouders,
radicalisering en polarisatie in een vroeg stadium tegen te gaan. Het kan niet zo zijn dat de
politie straks, zoals in Parijs, niet meer de wijken in durft te gaan .

Voorkomen is beter dan genezen: de gemeente en bedrijven hebben de verantwoordelijkheid
ervoor te zorgen dat hun netwerk goed beschermd is, zodat hackers in Rotterdam geen
digitale open deuren vinden! Met analyse van big data zou een slag gemaakt moeten worden
om zo (cyber) criminaliteit aan het licht te brengen.

Tot slot is heeft de Rotterdamse haven veel vitale infrastructuur in de nabije omgeving.
Wij willen dat de gemeente samen met het Rijk een plan maakt voor bescherming van de meest
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vitale infra structuur van onze stad. Ook constante bescherming en bewaking van
besturingssystemen van belangrijke objecten, zeker ook in de Rotterdamse haven, is essentieel
voor onze veiligheid. Daarnaast is de haven een van de grootste doorvoerhavens voor
(hard)drugs. Dit heeft ook relaties met de ondermijnende criminaliteit in onze stad en de regio.
Wij willen extra inzet om deze criminaliteit uit te bannen.
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Werken in Rotterdam
Met een sterke dienstverlenings - en financiële sector, innovatieve start ups en ons Havenindustrieel Complex heeft Rotterdam genoeg mogelijkheden om elke Rotterdammer de kans te
geven de teugels van zijn of haar leven in eigen handen te nemen. Een baan is de beste weg uit
armoede en sociaal isolement. De Rotterdamse VVD wil daarom mensen uit de uitkering en aan
het werk! Hier is een gerichte aanpak voor nodig zoals proactieve omscholing.

De participatiewet wordt dan ook actief uitgevoerd: passend werk wordt geaccepteerd .
Onterechte uitkeringen worden compleet terugbetaald. Als je niet meewerkt aan omscholing
of het vinden van passend werk, wordt je uitkering gekort. De Rotterdamse VVD wil een
terughoudend beleid ten aanzien van de bijzondere bijstand om de stap naar betaald werk
zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Werken moet lonen!

Automatisering, robotisering en flexibilisering veranderen de economie als geheel en dus ook
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de arbeidsmarkt.

Deze veranderingen moeten genegeerd noch tegengegaan worden. De

gemeente stimuleert de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven om in te spelen op
deze nieuwe ontwikkelingen en de afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt
te verbeteren. De werkloosheid ligt in Rotterdam op ruim 8%. Dit is veel hoger dan het
landelijke gemiddelde van nog geen 5%. Voor de nodige inhaalslag vinden wij dat Rotterdam
gebruik moet maken van haar specialiteiten, zoals onze Haven en kennis op het gebied van
watermanagement, maar zich ook moet richten op nieuwe sectoren die dankzij de populariteit
van Rotterdam nieuwe kansen bieden. De gemeente speelt hierop in bij haar vestigingsbeleid.

Ondernemers
In Rotterdam kan een student in een zolderkamer een bedrijf als Coolblue opzetten dat
uitgroeit tot een multinational. De VVD is de partij van en voor ondernemers. 99% van de
ondernemers valt onder het Midden- en Kleinbedrijf, wat staat voor ruim 65% van alle banen:
ondernemerschap is de motor van onze economie. Coolblue, de Nederlandse Energie
Maatschappij en Mendix zijn drie prachtige voorbeelden van Rotterdamse ondernemers die
wereldbedrijven hebben opgebouwd. Deze drie voorbeelden alleen al zijn vandaag goed
voor duizenden Rotterdamse banen. Rotterdam bruist van dit soort ondernemerschap,
ambitie en talent. Deze ingrediënten maken nieuwe succesverhalen mogelijk. De VVD wil van
Rotterdam de startup hoofdstad van Nederland maken door het creëren van de juiste
voorwaarden voor startups om tot bloei te komen in Rotterdam, zoals het stimuleren van het
leren programmeren in het onderwijs.

De VVD past regelgeving aan om ondernemerschap en groei te stimuleren: wij laten
ondernemers ondernemen door administratieve rompslomp weg te nemen. Minder regels =
meer banen! Vergunningen voor noodzakelijke werken, zoals het verder uitrollen van het
glasvezelnetwerk, worden sneller uitgegeven.

Rotterdam moet hierin een voorbeeld nemen

aan Eindhoven, waar 75% van het net al voorzien is van glasvezel. Snel internet is cruciaal voor
innovatieve startups en bestaande bedrijven. Dit geldt ook voor groeisector en, zoals hotels
en de luchthaven. De gemeente faciliteert de ondernemersmentaliteit in plaats van deze
te blokkeren: voor
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Wij zijn van mening dat we niet te veel in hokjes moet denken, een glaasje wijn bij de winkelier

moet kunnen. Ondernemers en ondernemersverenigingen gaan op hun beurt de verpaupering
van winkelstraten en bedrijfsterreinen tegen. De gemeente spreekt ze aan op hun
verantwoordelijkheid en neemt daarbij haar eigen verantwoordelijkheid door de buitenruimte
tijdig op te knappen.

Haven
De grootste werkgever in Rotterdam en omstreken

is de Rotterdamse Haven en het

bijbehorende Petrochemisch-Industrieel Complex. Dit maakt Rotterdam een aantrekkelijke
vestigingsplaats voor (internationale)
aantrekken van bedrijven, zeker nu

bedrijven. Rotterdam moet sterk inzetten op het
met de Brexit. Hiertoe werkt de gemeente en het

Havenbedrijf samen met Rotterdam Partners. Zo koos suikerhandel Glencore al om hun
handelsdivisie uit London naar Rotterdam te verhuizen wegens onze logistieke en
agrarische expertise. Om de haven in de toekomst concurrerend te houden dient het
Havenbedrijf het bedrijfsleven in de Rotterdamse haven optimaal te faciliteren. Het Rijk
wordt door de gemeente aangespoord om een gelijk speelveld voor de haven te creëren ten
opzichte van haar buitenlandse concurrenten. De OZB en leges voor vergunningen worden
niet verhoogd.

De Rotterdamse VVD is voorstander van de energietransitie, hernieuwbare energieopwekking
en een circulair businessmodel, zodat zo veel mogelijk afval en uitstoot (her)gebruikt wordt.
Containerterminals automatiseren en hightechbedrijven opereren
Wij zien in deze ontwikkelingen niet de problemen maar

met minder mensen.

de kansen. Indien regelgeving

transities of vernieuwing belemmert, wordt ze aangepast. De energietransitie en verdere
digitalisering van de Rotterdamse haven zal wat ons betreft leiden tot meer bedrijvigheid
en werkgelegenheid voor Rotterdammers. Havenbedrijf Rotterdam en ondernemers gaan
hier samen uitvoering aan geven. Ten slotte moeten gemeente, het Havenbedrijf, provincie en
Rijk blijven investeren in de bereikbaarheid van de haven. Bijvoorbeeld door verbetering van de
havenspoorlijn ter hoogte van Rozenburg.
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Leven in Rotterdam
Wij wonen, studeren en werken niet alleen in Rotterdam, wij leven er ook. Om te zorgen dat wij
allemaal goed geschoold, in goede gezondheid en met plezier in Rotterdam kunnen blijven
wonen is het voor de Rotterdamse VVD belangrijk om een actief beleid te hebben op het gebied
van onderwijs, de zorg, sportvoorzieningen, cultuur en integratie. Zo is en blijft Rotterdam een
prettige en veilige stad om in te leven.

Onderwijs & jongeren
Voor de Rotterdamse VVD dient onderwijs ervoor om mensen zelfredzaam te maken, in staat
te stellen om actief te participeren op de arbeidsmarkt en de mogelijkheid te geven om zich te
om te scholen wanneer nodig. Goede scholen zijn een belangrijke voorwaarde in de keuze van
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mensen en bedrijven waar zich te vestigen. Daarom vindt de Rotterdamse VVD dat de gemeente
bij moet dragen aan kwalitatief goed onderwijs. Dit betekent dat scholen goed onderhouden
moeten worden en bereikbaar moeten zijn met fiets en auto - bijvoorbeeld door
parkeerplaatsen.

Basisscholen moeten nauwer samenwerken met voorschools onderwijs, kinderdagverblijven en
peuterspeelzalen om kinderen met leerachterstanden beter te helpen in hun ontwikkeling.
De effectieve groepen 0 kunnen op onze steun rekenen. Maar ook de excellente hoogbegaafde
leerling in alle opleidingen heeft onze aandacht.
Om sociale cohesie en integratie te bevorderen, kunnen scholen ook als wijkcentrum en
ontmoetingsplaats gebruikt worden. De school draagt zo ook in bredere zin bij aan de
ontwikkeling van kinderen, zoals met muziek, sport en cultuur.

Leerkrachten in het basisonderwijs zijn aan de slag om de kinderen op een zo goed mogelijke
toekomst voor te bereiden. Daar hoort ook bij dat kinderen moderne vaardigheden opdoen,
dus niet alleen lezen, schrijven en rekenen, maar we moeten ze ook vroegtijdig vertrouwd
maken met digitale vaardigheden en programmeren.

De VVD vindt het belangrijk dat je vrij kunt kiezen naar welke school je kind gaat. De gemeente
ziet erop toe dat scholen zich aan de wet houden: dat wil zeggen dat ouders hun kinderen
bij meerdere scholen kunnen aanmelden en dat de aanmelding op de basisschool pas vanaf 3
jaar kan plaatsvinden. Scholen communiceren duidelijk wanneer zij andere selectiecriteria
hebben en de gemeente stimuleert dat deze eerlijk en transparant zijn en op draagvlak
kunnen rekenen. Leerlingen die van het vmbo door willen groeien, naar de havo of nog verder,
moeten hierbij niet belemmerd worden door extra toelatingseisen.

Wij vinden het belangrijk dat de Erasmus Universiteit een topuniversiteit is en blijft. De
universiteit vervult een sleutelrol voor het vestigingsklimaat en innovatief vermogen van de
stad. Wij vinden daarom dat de Erasmus Universiteit goed door de gemeente gefaciliteerd moet
worden en dat er goede voorzieningen zijn en huisvesting is voor nationale en internationale
studenten.
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Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken samen, zo dat kinderen goed worden voorbereid
voor hun baan in de toekomst. De Rotterdamse VVD vindt dat de gemeente meer de netwerken
van bedrijfsleven, ouders, maatschappelijke instellingen en scholen moet samen brengen om
gezamenlijk de onderwijsprestaties van leerlingen te verbeteren. Wij willen dat docenten in het
middelbaar en hoger beroepsonderwijs door middel van financiële ondersteuning worden
gestimuleerd om stage te lopen bij het bedrijfsleven. Zo kunnen docenten hun leerlingen
beter begeleiden bij de stage- en beroepskeuze. De stages van de leerlingen bij het
bedrijfsleven zouden tot een baan moeten leiden. Leren en werken tegelijk heeft daarom de
voorkeur. De gemeente houdt de instellingen zoveel mogelijk vrij van opgelegde regels en
bureaucratie.

Scholen hebben nadrukkelijk een taak bij het vroegtijdig signalering van (internet)pesten,
radicalisering, loverboys en huiselijk geweld. Onder het mom voorkomen is beter dan genezen
willen wij dat onderwijs, politie en gemeente er op tijd bij zijn om oud ers en kinderen met een
probleem te helpen. Om zo vroeg mogelijk probleemgedrag te signaleren bij jongeren, wil de
Rotterdamse VVD dat de gemeente zorgt voor goede koppeling tussen de zorgverleners en
instellingen rondom onderwijs, welzijn, cultuur en sport. Er zijn

000

jongeren tussen de 12 en 17 jaar die structureel achter dreigen te raken, vooral bij gezinnen met
opvoedingsproblemen. Reclassering, politie, gemeente en zorginstellingen moeten jongeren
scherper in de gaten houden bij het toe - en terugleiden naar werk en school. In uiterste noodzaak
vinden wij dat drang - en dwangmaatregelen ten aanzien van de ouders geoorloofd zijn.

Voor ons speelt onderwijs niet alleen een rol bij jongeren, maar ook bij volwassenen.
Vooral bij mensen die hun baan dreigen kwijt te raken of moeilijk aan een baan komen, is bij- en
omscholing van structureel belang. Hier is samenwerking met het bedrijfsleven ook van
belang om de aansluiting tussen scholing en de arbeidsmarkt te garanderen. Daarnaast
zet de VVD zich in om alle laaggeletterde Rotterdammers van scholing te voorzien.
Uitgangspunt daarbij is de eigen verantwoordelijkheid van de betrokkenen. Alle mensen met
een bijstandsuitkering worden gescreend op laaggeletterdheid en digivaardigheden.

Zorg
Iedereen verdient goede zorg. Jong of oud, rijk of arm, of je veel zorg nodig hebt of weinig. Wij
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vinden het belangrijk dat iemand zijn eigen zaken regelt, verantwoordelijkheid voor zichzelf en
zijn naasten draagt; vrijwillig zorgt voor zijn familie en buren. Maar als iemand zichzelf niet kan
redden, moet de overheid goede zorg bieden. Wij zijn er trots op dat veel Rotterdammers zorgen
voor hun naasten. Mantelzorgers zijn buitengewoon waardevol voor onze samenleving. Om te
voorkomen dat zij overbelast raken, overlegt de gemeente met de mantelzorger wat hij of zij
zelf kan doen, waar ondersteuning nodig is en wat die ondersteuning zou moeten zijn.

Wij steunen de Rotterdamse wijkteams, omdat hier eerst wordt gekeken naar wat mensen
- de ouders, de kinderen en de familie - zelf kunnen. Wij stellen mensen die zorg nodig hebben
zelf in staat hun zorg te organiseren met een Persoons Gebonden Budget. Natuurlijk met
controle op misbruik. De gemeente biedt wel ondersteuning aan mensen die deze beslissingen
om welke reden dan ook niet kunnen nemen. Ook hebben zorgbegeleiders meer aandacht
voor de zorgpartners en vrijwilligers. De gemeente krijgt budget van het Rijk om de WMO en
de Jeugdwet uit te voeren. In de gemeentebegroting gaat niet meer geld naar zorg dan er in
totaal vanuit het rijk aan zorgbudget binnen komt.

Zorgdiensten worden scherp ingekocht. In de gemeentebegroting gaat niet meer geld naar
zorg dan er in totaal vanuit het rijk aan zorgbudget binnen komt. Wij vinden dat concurrentie
helpt om kwaliteit te verhogen: marktwerking wordt aangescherpt. Samen met vrije zorgkeuze
zullen zorgaanbieders hun service moeten verbeteren en hun prijzen moeten verlagen. Zo
komt er voldoende ruimte voor nieuwe en kleinere particuliere zorgaanbieders. De gemeente
zorgt voor vlotte aanbestedingsprocedures. Het is aan de gemeente om een duidelijke opdracht
te formuleren en te zorgen dat zorgdiensten scherp worden ingekocht.
De Rotterdamse VVD is voorstander van het principe: de gebruiker betaalt. Wij zijn daarom voor
het heffen van eigen bijdragen. Het is eerlijk als je meebetaalt aan je eigen zorg. Gemeentelijke
inkomensafhankelijke regelingen in de zorg moeten worden voorkomen.

Ouderen
Rotterdam moet een aantrekkelijke stad zijn

87.000 67-

plussers, waarvan 1/3 ouder is dan 75. Het overgrote deel van ouderen wil en kan prima voor
zichzelf zorgen. Veel ouderen zijn ook nog prima in staat om hun ervaring en kennis te delen

‘WERKEN VOOR ROTTERDAM’ VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018 - 2022

22

ROTTERDAM
met de jonge garde, bijvoorbeeld als gastdocent op scholen. Speciale voorzieningen zoals
rollators, scootmobiels en rolstoelen zijn hulpmiddelen die ouderen in staat stellen van het
leven te genieten. Het zijn geen kettingen, maar vleugels en moeten daarom beschikbaar
en betaalbaar zijn. Ouderen worden gestimuleerd gezamenlijk zorg in te kopen. Ook hier is
mantelzorg is belangrijk omdat het ouderen in staat stelt om langer zelfstandig te blijven
wonen.

De gemeente voorziet

in

de behoeften van onze ouderen, via wijkteams , buurt -

en

sportverenigingen en publieke instellingen. Deze worden gestimuleerd om
zetten die speciaal op ouderen gericht zijn of om ouderen in te zetten als vrijwilligers. In de
openbare ruimte wordt meer rekening gehouden met de ouderen en gehandicapten: stoepen
worden struikelvrij en er komen meer bankjes om zo nu en dan even uit te rusten. Ook ouderen
betalen zelf hun kaartje voor het OV. Als ouderen eenzaam of hulpbehoevend zijn, zetten we
voor die ouderen liever gerichte zorg of ondersteuning in, dan dat we lukraak alle ouderen gratis
OV geven.

Wij staan er voor dat lesbische, homoseksuele, biseksuele en transseksuele (LHBT) ouderen
in een sociaal-veilige zorginstelling kunnen wonen waar ze zichzelf kunnen zijn en niet terug de
kast in worden gepest.

Sport
Rotterdam is een sportstad. Investeren in sport is een investering in de toekomst. Sporten
draagt bij aan een gezonde levensstijl en bevordert sociale contacten. Daarom is het voor
de Rotterdamse VVD belangrijk dat iedereen die wil sporten, kán sporten. Voor kinderen die
onder

de

armoedegrens leven

bet aalt

het

Jeugdsportfonds de contributie voor de

sportvereniging. Gehandicapten die willen sporten willen wij ook helpen, bijvoorbeeld door
subsidie beschikbaar te stellen voor het vervoer van en naar de sportgelegenheid en eventueel
voor aanvullende zaalhuur.

Rotterdam heeft een groot en waardevol verenigingsleven. Of het nu gaat om vrijwilligers
die helpen in de kantine van een voetbalclub, ouders die kinderen naar wedstrijden brengen,
hulp bij onderhoud van sportgebouwen: heel veel wordt gedaan door mensen die vanuit zichzelf
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bijdragen aan mooie sportfaciliteiten. Wij willen daarom de administratieve rompslomp voor
verenigingen verminderen.

Verenigingen die in een accommodatie van de gemeente sporten, moeten van de gemeente
voor lange tijd duidelijkheid krijgen over de huur, het beheer en de tijden waarop ze kunnen
sporten. Stichting Sportsupport is voor de breedtesport in Rotterdam van groot belang om
verenigingen bij al deze zaken te ondersteunen.

Wij willen dat sportverenigingen , scholen en buitenschoolse opvang

moeten worden

gestimuleerd om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Hier mag niet op
worden bezuinigd. De samenwerking tussen deze instellingen wordt door de gemeente
bevorderd. De schaatsbaan Rotterdam is hier een mooi voorbeeld van.

De Rotterdamse VVD vindt dat iedereen die dat wil, in zijn eigen woonomgeving moet kunnen
sporten en bewegen. Wij vinden dat de gemeente bij de inrichting van haar openbare ruimte
nadrukkelijk rekening moet

houden met

het

inrichten en /of behouden van sport - en

spelvoorzieningen. De openbare ruimte, parken en paden, moet sporters zoveel mogelijk
zonder beperkingen van dienst zijn. Schoolpleinen moeten ook na schooltijd gebruikt kunnen
worden om te spelen en te bewegen.

Breedtesport en topsport gaan hand -in-hand. De Rotterdamse VVD is een voorstander van
samenwerking tussen bedrijfsleven, sportorganisaties en (top)sportverenigingen voor een
sportbeleid van topniveau. Rotterdamse topsporters zijn boegbeelden van de stad die met hun
voorbeeldfunctie kinderen stimuleren om te gaan sporten, of het nou de voetballers van
Feyenoord, Excelsior of Sparta zijn dan wel de hockeyers van HC Rotterdam of Victoria, de
oogvliet of de atleten van de verschillende atletiekverenigingen.

Een goede sportinfrastructuur en het organiseren van (top)sportevenementen horen hierbij.
Een nieuwe Topsporthal zou een welkome aanvulling zijn. De organisatie en het binnenhalen
van grote evenementen is goed belegd bij de Stichting Topsport. De staat

van

veel

sportkantines en kleedkamers is zorgelijk. Meer investeringen gecombineerd met het
verduurzamen van deze complexen is een win -win situatie. Een voorbeeld is om de verlichting
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vervangen door led verlichting en het toevoegen van zonnecollectoren op de daken.

Kunst en cultuur
Rotterdam is aantrekkelijk door zijn aanbod van kunst en cultuur. Aantrekkelijk voor bewoners,
nieuwe bewoners, bedrijven en toeristen. De VVD hecht zeer aan de Rotterdamse kunst - en
cultuur instellingen en vindt dat de gemeente een belangrijk rol speelt in het wel en wee van
zijn instellingen.

De gemeente gaat niet over wat mooie of goede kunst en cultuur is. De gemeenteraad
laat zich voor de subsidiering van de kunst adviseren door de Raad voor Cultuur. Kunst en
cultuur kunnen over het algemeen niet zonder subsidie, maar hier wordt wel een aantal
voorwaarden aan gesteld. Wij willen de bestaande kunst- en cultuurinstellingen en nieuwe
initiatieven stevig stimuleren naar

een zo groot mogelijke zelfredzaamheid: voldoende

aantallen bezoekers of deelnemers zijn uitgangspunten bij de verstrekking van subsidie.
Daarnaast is er sprake van eigen inkomsten. Goede voorbeelden van instellingen die een grote
mate van zelfstandigheid laten zien zijn Kino en theater Walhalla.

Naast bedrijfsmatig ondernemerschap willen wij ook graag maatschappelijk ondernemerschap
zien bij de kunst - en cultuur instellingen. De subsidiering is dus ook afhankelijk van de
maatschappelijke relevantie van de instelling in de Rotterdamse samenleving. Cultuur kan
een rol spelen bij elkaar brengen van de verschillende Rotterdammers. Het Rotterdams
Philharmonisch Orkest bijvoorbeeld organiseert avonden met Braziliaanse en Kaapverdische
muziek, waardoor een grotere betrokkenheid en sociale samenhang tot stand komt bij de
verschillende bewoners van onze stad.

Creativiteit is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Wij willen niet alleen
aandacht voor het passieve genieten van kunst, maar ook het actief beoefenen van muziek,
zang, dans en beeldende kunst. Dat draagt bij aan de nieuwe manieren van creatief denken en
werken.

Wij zijn blij met

de grote culturele manifestaties, die zijn goed voor de economie van

Rotterdam. Voorbeelden zijn de publiekstrekkers in Museum Boymans van
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Kunsthal en het jaarlijkse Internationale Filmfestival Rotterdam. Daar

komen mensen voor

naar Rotterdam en dat is goed voor de stad. Nationale en internationale erkenning van
onze cultuurinstellingen is hiervoor ook belangrijk . Wij willen dat de gemeente daar aandacht
voor vraagt, zodat Rotterdam zich kan ontwikkelen tot een nationale en internationale
culturele hotspot!

In 2018 zullen keuzes gemaakt moeten worden voor de renovatie van Museum Boijmans van
Beuningen. Wij vinden dit museum zeer belangrijk voor Rotterdam maar geven geen blanco
cheque voor deze renovatie. Alternatieven voor renovatie moeten serieus onderzocht worden.
Subsidies uit het kunst- en cultuurbudget worden alleen verstrekt voor activiteiten die primair
een artistiek of cultureel doel hebben en niet voor activiteiten met een religieus of
welzijnsoogmerk.

Integratie
Alle inwoners van Rotterdam vormen samen de stad, Rotterdammers van origine en de vele
nieuwkomers. Veel nieuwe Rotterdammers hebben in Rotterdam hun plek gevonden en hun
Rotterdam is daar trots
op en wij verwachten dat ook van toekomstige nieuwkomers. Maar voor veel immigranten
is dat nog niet vanzelfsprekend. Zeker als mensen uit een niet -westerse cultuur komen verloopt
de integratie te vaak stroef. Voor de Rotterdamse VVD zijn dan ook drie zaken van belang voor
een geslaagde integratie: cultuur, taal en werk.

Onze Nederlandse samenleving is gebaseerd op de idealen van de Verlichtin g en liberale
tradities, niet op religieuze overtuigingen. Deze hebben geleid tot een vrije en tolerante
samenleving waarin ieder gelijkwaardig is, ongeacht je geslacht, seksuele geaardheid of geloof
en tot een samenleving waarin kerk en staat gescheiden zijn. Het geeft ons een fundament van
vrijheid, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid. Die waarden zijn níet onderhandelbaar!
Wie ze niet accepteert staat altijd aan de rand van de samenleving. De Rotterdamse VVD wil
dat de gemeente altijd volstrekt duidelijk is, naar nieuwkomers én inwoners die hier langer
zijn, waar de Nederlandse liberale-democratie voor staat. Wij willen
segregatie

en

geen

gemeente die

onvrijheid stimuleert. Wij vinden bijvoorbeeld dat aparte zwemlessen voor

vrouwen die van hun man er niet op uit mogen niet moeten worden gesubsidieerd.
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Niemand kan integreren als hij of zij de taal niet spreekt. Zolang er geen strenge eisen
gesteld worden aan het taalniveau van immigranten, blijven er wijken bestaan die steeds
verder segregeren in plaats van integreren. De Rotterdamse VVD wil dat iedereen die onder
de

wettelijke

inburgeringsplicht valt zonder uitzondering

aan

de

taal-

en

inburgeringscursussen deelneemt. Wij willen het aanbod van het taalonderwijs verbeteren
zodat vraag en aanbod elkaar makkelijker vinden: deze verbetering is hard nodig. Het is de
verantwoordelijkheid van de immigrant zelf om de Nederlandse

taal te leren, maar

de

gemeente moet het wel toegankelijk maken.

Tenslotte dien je als immigrant, net als van ieder ander verwacht wordt, je steentje bij te dragen
door aan het werk te gaan. En voor wie geen werk heeft, handhaaft de
Participatiewet. Dat betekent dat wie niet voldoende de taal leert, of

gemeente de

zich niet voldoende

inspant om aan een baan te komen, gekort wordt op de uitkering. Wij willen dat
uitgeprocedeerde asielzoekers, die geen vluchteling zijn en definitief

Nederland moeten

verlaten , daadwerkelijk teruggaan naar hun land van herkomst. De gemeente moet deze
uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen geen opvang bieden. Gemeentelijke opvang neemt
de prikkel voor vertrek weg en geeft alleen maar valse hoop.

Voor wie in Rotterdam zijn kans grijpt en inburgert, is de stad gastvrij. Wie onze vrijheden
omarmt, hoort er gewoon bij. Iedereen mag dan ook verwachten dat de gemeente discriminatie
hard bestrijdt.

Emancipatie
In Rotterdam is iedereen gelijkwaardig

biseksuele en

transgenders. Jij hebt de vrijheid om te zijn wie jij bent en te houden van wie jij wilt houden. In
Rotterdam moet een vrouw gewoon over straat kunnen lopen en plezierig kunnen uitgaan. In
Rotterdam kleden vrouwen zich zoals ze zelf willen. In Rotterdam moeten twee vrouwen of
twee mannen overal hand in hand kunnen lopen. Zonder nageroepen te worden of erger.
Gebeurt dat toch, dan moet de politie meteen optreden. Als een homostel uit een buurt
weggepest dreigt te worden treden de gemeente en politie meteen op. De Rotterdamse
VVD staat pal voor de verworvenheden van de emancipatie in Nederland.
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Daar komt bij dat de wettelijke plicht op scholen voorlichting te geven over seksualiteit,
inclusief LHBT-voorlichting, op alle scholen onverkort moet worden nagekomen. De gemeente
helpt

sportverenigingen

die

zich

inzetten voor meer diversiteit

en bestrijding van

discriminatie.
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Bestuur en financiën
De VVD staat voor een kleine én krachtige overheid. Het stadsbestuur hoort efficiënt werken
en zich er altijd van bewust zijn dat er met belastinggeld van de Rotterdammers wordt
gewerkt, dat zo goed mogelijk besteed moet worden. Rotterdammers verdienen een
uitmuntende service van de gemeente, zonder onnodige bureaucratie en gedoe.

Bestuur
Wij staan voor efficiënt en verantwoordelijk bestuur door een beheersbaar gemeenteapparaat
met oog voor privacy en veiligheid van Rotterdammers. Dit betekent dat alle Rotterdammers
gelijkwaardig zijn en zo behandeld worden. De VVD investeert niet alleen in het centrum maar
in alle wijken.

Wij vinden het houden van een raadgevend stedelijk referendum geld- en tijdverslindend en dus
onwenselijk. De regels in de Verordering inspraak, burgerinitiatief en referenda Rotterdam 2014
wordt aangepast.

Rotterdam maakt steeds meer en beter gebruik van ICT. Hierdoor kan de dienstverlening
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aan de Rotterdammers verder worden verbeterd en op maat worden geleverd. Steeds

meer

vragen aan de gemeente en zaken die inwoners van de gemeente nodig hebben kunnen via
internet worden geregeld, maar de Rotterdamse VVD vindt dat deze service nog verder moet
worden

vergroot . Wij vinden daarnaast dat iedereen die de gemeente nodig heeft via een

Stadswinkel, binnen enkele werkdagen in zijn eigen wijk terecht moet kunnen. Voor ons is
privacy een belangrijk punt van aandacht. Zo heeft d e gemeente nu alle rollen in handen: het
is een inkoper van zorg, dient als klachtencommissie, is een uitkeringsverstrekker, etc. De
gemeente bezit van iedereen veel informatie: de beveiliging en privacy van de gegevens van
Rotterdammers die de gemeente beheert moeten volgens ons goed gewaarborgd zijn en dit
verdient meer aandacht.

Rotterdammers, ondernemers en ontwikkelaars willen goede plannen voor wonen, werken en
bereikbaarheid met eenvoudige, flexibele en transparante procedures. Om die reden omarmt
de VVD de nieuwe Omgevingswet en wil dat de gemeente Rotterdam een voortrekkersrol
inneemt bij de invoering ervan. Deze wet biedt bij uitstek de mogelijkheid om de dienstverlening
aan bouwende of verbouwende Rotterdammers te verbeteren en maatwerk te leveren. Ook
de bijbehorende leges voor een bouwvergunning moeten zo laag mogelijk worden gehouden.

Rotterdam maakt ook deel uit van een krachtige regio met veel buurgemeenten. Met

hen

willen wij de krachten bundelen, zodat we samenwerken in plaats van elkaar tegenwerken en
gezamenlijk de krachten van de regio verder ontwikkelen. Hiervoor wil de Rotterdamse VVD
nauwer samenwerken met de VVD fracties in omliggende gemeenten en andere politieke lagen.
De VVD ziet hierin een toonaangevende rol voor Rotterdam.

Financiën
Wij staan voor een gezonde, betrouwbare en voorspelbare gemeentelijke financiële
huishouding en begroting. Gezond omdat inkomsten en uitgaven in balans zijn. Betrouwbaar
qua haalbare begrotingen en toereikende budgetten binnen de beschikbare middelen. En
voorspelbaar op basis van realistische uitgangspunten en doelstellingen. Begrotingsposten
moeten ook periodiek tegen het licht worden gehouden om te voorkomen dat budgetten maar
doorlopen terwijl de onderliggende problemen al opgelost zijn of andere taken inmiddels meer
prioriteit hebben. Door kritisch te kijken naar de taken die de gemeen te uitvoert kan geld
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worden vrijgespeeld voor een mooiere en schonere openbare ruimte in alle wijken. De
gemeente functioneert met een zo klein en efficiënt mogelijk ambtelijk apparaat.

Gemeentelijke belastingen, zoals de OZB, worden door ons niet verhoogd om tegenvallende
gemeentelijke uitgaven te dekken. Belastingen moeten zo laag mogelijk zijn, want dat helpt
de koopkracht van Rotterdammers. Wij richten ons

zoals de

afvalstoffenheffing, rioolheffing en op termijn de landelijke afschaffing van precario. Zo kan de
afvalstoffenheffing omlaag door afval efficiënter op te ruimen en te scheiden; waar mogelijk
door marktpartijen. Stijging van de rioolheffing moet worden voorkomen door een goede en
efficiënte planning en aanbesteding van rioolvernieuwing en onderhoud. Wij zijn terughoudend
met kwijtscheldingen van gemeentelijke belastingen.

Ook subsidiegeld is belastinggeld dat dus goed besteed moet worden. Dit vraagt een solide
inhoudelijke en financiële terugkoppeling door subsidieontvangers aan de gemeente. Wij
waken voor onnodige bureaucratie bij het aanvragen van subsidies. Daarom wil de
Rotterdamse VVD het subsidiebeleid opnieuw tegen het licht houden. De verplichting om ieder
jaar opnieuw subsidie aan te moeten vragen voor een langer durend project, neemt te veel
kostbare tijd in beslag, die beter aan uitvoering kan worden besteed dan aan administratie.
Wij willen driejaarlijkse subsidies met een jaarlijkse financiële terugkoppeling mogelijk maken.
De Rotterdamse VVD is en blijft altijd kritisch op het aantal subsidies en de omvang ervan Voor
veel taken zijn de gemeente en/of overheidsbedrijven lang niet altijd de partij die dat het beste
kunnen

uitvoeren. Zo hoeven begraafplaatsen en crematoria niet door de gemeente

geëxploiteerd te worden. Meer gemeentelijk vastgoed kan verkocht worden en dat dient ook
sneller te gebeuren. Het immense bezit van de gemeente dient voor een belangrijk deel geen
doel en de gemeente is niet goed in staat het te beheren. Het aandeel in de ondernemingen
Eneco en Ahoy dient ook geen publiek belang (meer) en kan worden verkocht.

De opbrengst daarvan moet, via het investeringsfonds van de gemeente, worden benut voor
grote investeringen in nieuwe infrastructuur en de openbare ruimte die het alledaagse leven
van de Rotterdammers verbeteren. De regels van dat investeringsfonds moeten worden
verbeterd, zodat er niet makkelijk e

lopende

uitgaven.
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