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Pleitnotitie Kaderbrief
Extra taakstelling deelgemeentefonds
Financieel overzicht taakstelling OGOR

Rotterdam, 27 juni 2012
Geachte fractievoorzitters, woordvoerders financiën,
Met het oog op de in de gemeentelijke kaderbrief opgenomen kortingen op het deelgemeentefonds
hebben wij de gemeenteraadsfracties uitgenodigd voor een informele ontmoeting. Wij beoogden u te
informeren over welke effecten u voor de stad kunt verwachten als gevolg van de deelgemeentelijke
doorvertalingen van deze kortingen zoals die op dit moment zijn ingezet of in de deelgemeentelijke
kaderbrieven worden voorgesteld. Ons verhaal is een aanvulling op de stedelijke kaderbrief. Tijdens
deze bijeenkomst is gevraagd om de inhoud kort en bondig samen te vatten en specifiek in te gaan op
de taakstelling OGOR Welzijn & Zorg. Gegeven het belang dat wij als deelgemeenten bij uw keuzes
hebben, sturen wij deze pleitnotitie aan alle fracties.

Deelgemeenten dreigen door het ijs te zakken
Vooropgesteld dat de afgelopen jaren van bezuiniging op een aantal terreinen ook beweging heeft los
gemaakt, waarvan wij op termijn de positieve effecten zullen merken. In het bijzonder merken wij hier
op dat deelgemeenten met het college een aantal belangrijke slagen hebben gemaakt in de richting
van een toekomstbestendige organisatie, met de pilots H2O als resultaat.
De gevolgen van opeenvolgende bezuinigingsoperaties kunnen niet meer worden opgevangen zonder
dat de burgers daar directe gevolgen van ondervinden. Ongeacht het gegeven dat sommige
deelgemeenten in financieel betere posities verkeren dan anderen, is in alle deelgemeenten dezelfde
lijn zichtbaar: er wordt gekort op de uitvoering van beleid, met name op het gebied van welzijn,
buitenruimte en dienstverlenging. Het is dus juist op die terreinen dat de effecten zichtbaar worden:
minder balie uren, het sluiten van wijkgebouwen, gymzalen en andere accommodaties; skateparken,
kinderboerderijen, speeltuinen en zwembaden staan onder druk; er wordt gekort op
onderhoudswerkzaamheden in de buitenruimte en op reinigingswerkzaamheden op straat. Enige
nuancering is op z’n plaats, omdat een deel van de bezuinigingen wordt opgevangen door het slimmer
en/ of anders doen van werkzaamheden, maar de rek daarvan is beperkt en de maatschappelijke
schade kan in onze ogen niet volledig worden goedgemaakt met deze maatregelen (zie ook de
opbrengsten in dit kader op het OGOR spoor Welzijn & Zorg). We moeten ervoor kiezen een aantal
dingen in deze stad niet meer te doen.

Keuzes maken voor leefbaarheid en kwaliteit van wijken en buurten
Waar het ons om gaat is dat de keuzes van nu zo min mogelijk leiden tot een onherstelbare
verschraling van het aanbod, van het onderhoud, de kwaliteit en van de leefbaarheid in wijken en
buurten. Wat we kwijt zijn, krijgen we niet meer terug. Wij hebben een aantal zorgen op dit punt.
• Onomkeerbare besluiten
Onze zorg gaat in de eerste plaats naar de voorzieningen. Wij stellen vast dat de keuzes die wij
daarin nu maken een meerjarig effect hebben. Het sluiten van een zwembad wordt over een jaar
niet teruggedraaid, maar blijft.
• Stapeling van bezuinigingen
Een tweede zorg gaat over de stapelingseffecten van kortingen. Wij constateren dat zowel
stedelijk als deelgemeentelijk gekort wordt op dezelfde functies of functies die in elkaars
verlengde liggen. Te denken aan de kortingen op handhaving en toezichtfuncties.
• Negatief investeren in de toekomst
Een derde zorg betreft de lange termijneffecten. Het minder reinigen van straten, het onderhoud
beperken tot partieel onderhoud; het wegbezuinigen van jongerenwerk en/ of
schoolmaatschappelijk werk. Het zijn allemaal zaken die ons op de korte termijn een financiële
uitweg bieden, maar waarvan het onduidelijk is wat de maatschappelijke effecten op termijn zullen
zijn: verloedering van het straatbeeld, een negatieve trend wat betreft jeugdoverlast? Het lijkt ons
in ieder geval evident dat als jongeren deze zomer niet meer terecht kunnen in wijkgebouwen en
er voor hen geen activiteiten meer zijn, wij een aantal van deze jongeren tegen zullen komen in
justitiële trajecten.

Bezuinigingen deelgemeenten raken aan de stedelijke kaders
Als deelgemeenten maken wij een eigen afweging binnen onze taken en bevoegdheden en op basis
van dat wat in de wijken nodig is. Wij stellen daarbij alles in het werk om geen onomkeerbare keuzes
te maken, geen stapelingen te creëren, noch proberen wij negatief te investeren in de toekomst.
Echter, de keuzes die wij nu maken komen in conflict met de stedelijke kaders die u als gemeenteraad
heeft vastgesteld. Ook lopen wij tegen de grenzen van onze autonomie. Gegeven de complementaire
verhouding, kunnen wij vanuit onze rol geen keuzes maken die buiten onze taken en bevoegdheden
vallen. In de richting van het college is door veel deelgemeenten al aangegeven dat zij de stedelijke
normen voor buitenruimte niet meer zullen gaan halen. Daarnaast voorzien wij dat de huidige keuzes
de komende tijd ook hun weerslag zullen vinden in de veiligheidsmetingen in wijken en buurten.
Voorts wijzen wij u erop dat keuzes zoals het sluiten van een zwembad direct effect hebben op de
door uw raad gewenste hoeveelheid m2 zwemwater in Rotterdam.
Wij doen een beroep op u, om uw bezuinigen mede in het licht van de deelgemeentelijke
bezuinigingen en bezuinigingsvoorstellen te bezien. Ons advies aan u is vooral te kiezen voor behoud
van die zaken die maken dat het in deze stad goed gaat met de leefbaarheid en met de kwaliteit van
buurten en wijken.

Majeure financiële knelpunten
In algemene zin hebben de meeste deelgemeenten zich voorbereid op bezuinigingen. Tegelijkertijd
constateren wij dat de huidige taakstelling voor nagenoeg alle deelgemeenten een aanvullende
bezuinigingsopgave betekent. De taakstelling OGOR Welzijn & Zorg zorgt voor het leeuwendeel van
de extra opgaven. Grosso modo kunnen wij stellen dat deelgemeenten niet in staat zijn, danwel het

onverantwoord vinden om deze taakstelling binnen het welzijnsprogramma zelf op te lossen. De
gevolgen daarvan zijn met name merkbaar in de buitenruimte. Bovenop de bezuinigingen heeft de
gemeenteraad de afgelopen periode een aantal besluiten genomen waarvan de gevolgen ons hard
raken. De belangrijkste besluiten zijn het invoeren van de kostprijsdekkende huren en de ophoging
van de norm voor de weerstandscapaciteit naar 1,4. Tenslotte zien wij dat veel deelgemeenten te
maken hebben met frictiekosten als gevolg van reorganisaties, maar ook door de afbouw van
contracten met ambtelijke diensten en maatschappelijke instellingen. Een probleem dat zich op de
langere termijn zal oplossen, maar nu zwaar drukt op budgetten.

Taakstelling OGOR Welzijn & Zorg
Het college constateert dat een deel van de €49 miljoen niet kan worden gerealiseerd. In de kaderbrief
stelt het college daarom voor om de resterende OGOR taakstelling welzijn & zorg gelijkelijk te
verdelen over stad en deelgemeenten (50/50). In deze notitie zullen wij een korte reactie geven op dit
voorstel.
Allereerst spreken wij onze verbazing uit over de opmerking in de kaderbrief dat er een afspraak met
deelgemeenten is over de 50/50 verdeling. Wij herkennen ons veel meer in de brief van het college
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van 21 juni jl. waarin het college o.m. schrijft: “Daar (in de retraite, red.) is besloten dat de resterende
€35,5 miljoen fifty/fifty wordt verdeeld over de stad en deelgemeenten. U bent over dit besluit
mondeling geïnformeerd door wethouder Louwes.” Tegelijkertijd vinden wij dat de inhoud dermate
zwaar weegt voor de toekomst van Rotterdam, dat deelgemeenten zullen blijven meewerken aan een
oplossing die past binnen onze opvattingen over een meer gebiedsgerichte benadering. Ook voor ons
is daarin “niets in beton gegoten”, om een gevleugelde uitspraak van het college aan te halen.
Wel maken wij ons zorgen om de impact die de nu voorgestelde verdeling heeft. Hierboven hebben
wij inzicht proberen te geven in welke effecten en voorstellen met de huidige bezuinigingen
samenhangen. De extra taakstelling als gevolg van Welzijn & Zorg (zie ook de bijlage voor een
cijfermatige toelichting), vertaald zich bij deelgemeenten in maatregelen die deels binnen het
welzijnsbudget gevonden kunnen worden, maar die – gegeven de buitenproportionele omvang van de
taakstelling – ook drukken op budgetten voor voorzieningen, onderhoud en dienstverlening. Als
deelgemeenten vinden wij dit een zeer onwenselijk neveneffect van deze taakstelling.

Verzoek deelgemeenten
Motie Deelgemeentefonds
In 2009 heeft de gemeenteraad ter afronding van de herijking van het deelgemeentefonds bij de
kaderbrief de motie deelgemeentefonds aangenomen (motie 98a, Oosterhoff e.a.). Volgens deze
motie zullen de deelgemeenten tot €7 miljoen worden ontzien bij de daling van de omvang van het
deelgemeentefonds als gevolg van een korting op het gemeentefonds, die voor de komende
jaren wordt verwacht. Wij constateren dat het college de spelregels aangaande deze motie heeft
veranderd: richting de gemeenteraad geeft het college een andere invulling (koppeling aan
gemeentefonds + OZB) dan richting deelgemeenten (koppeling aan Rijksbezuinigingen, zie brief
college d.d. 20 augustus 2010, met kenmerk: 478710). Voorts vragen wij ons af hoe lang het college
voornemens is deze afspraak voor zich uit te blijven schuiven? Dit is het derde jaar dat deze motie ter
sprake komt, hebben we het hier over 10 jaar nog over of lost het college zijn afspraak in en zijn we
daarmee verlost van dit zwaard van Damocles? Wij geven u dit graag in overweging.
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Brief college d.d. 21 juni, met kenmerk 974323

Herschikking taakstelling OGOR Welzijn & Zorg
Als deelgemeenten hebben wij het college een onderbouwd voorstel gedaan voor een verdeling, dit
voorstel is ook in afschrift aan uw raad gezonden2. Gegeven de ongewenste neveneffecten van deze
korting verzoeken wij de gemeenteraad in overweging te nemen de taakstelling OGOR Welzijn & Zorg
te verdelen op basis van de inventarisatie van de werkgroep Financiën van het project GGI, zoals wij
die in onze brief van 21 maart jl. hebben voorgesteld (76% stedelijk, 24% deelgemeentelijk).

Hoogachtend,

Carlos Gonçalves
Voorzitter VRD

Cc
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Deelgemeenten
Griffie gemeenteraad

Brief VRD, d.d. 21 maart 2012

BIJLAGE – Toelichting disproportionele taakstelling OGOR Welzijn & Zorg
Oorspronkelijke afspraak OGOR
In juli 2011 committeerden de deelgemeenten zich aan OGOR. Een belangrijke voorwaarde was3: “De
financiële problematiek van de gemeente vraagt om een oplossing in de orde van grootte van € 55
miljoen. De deelgemeenten gaan er, gegeven de op 4 juli gemaakte afspraken en de bevestiging van
de onverkorte geldigheid van de bestaande taken en bevoegdheden van deelgemeenten inclusief de
werking van het deelgemeentefonds, van uit dat deze financiële opgave door het college in eerste
instantie bij de diensten wordt gerealiseerd. Desalniettemin willen de deelgemeenten deze
problematiek tegemoet treden vanuit een gedeelde bestuurlijke verantwoordelijkheid. Mocht het
college, in bestuurlijk overleg beargumenteerd, niet in staat gebleken zijn deze opgave volledig bij de
diensten te realiseren, dan bestaat er bij de deelgemeenten bereidheid om bestuurlijk overleg te
voeren over een financiële bijdrage voor de jaren 2013 en 2014.”

Totale taakstelling OGOR
De wethouder heeft in het overleg met de deelgemeentevoorzitters op 14 september 2011 daarbij de
volgende bedragen als kader aangegeven, in 2015:
Van Montfransgelden:
€ 4,7 miljoen
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extra korting Van Montfransgelden
€ 3,8 miljoen
Domein Welzijn en Zorg:
€ 49,0 miljoen
Dienstverlening:
€ 3,0 miljoen
Daarmee telt de totale taakstelling OGOR op tot € 60,5 miljoen in 2015.

OGOR Welzijn & Zorg
De totale taakstelling Welzijn & Zorg bedraagt € 49 miljoen (kaderbrief 2011 voor de begroting 2012).
Zoals in de oorspronkelijke afspraak gesteld, gingen wij uit van de bestaande afspraken, taken en
bevoegdheden. Binnen die afspraken heeft een ambtelijke concernbrede werkgroep becijferd dat van
het totale budget dat in Rotterdam wordt uitgegeven voor Welzijn & Zorg, het stadsbestuur 76% en de
deelgemeenten 24% besteden. In lijn met die besteding zou de bezuiniging proportioneel verdeeld
leiden tot een taakstelling van € 37 miljoen stedelijk en € 12 miljoen deelgemeentelijk.
In de begroting 2011 stond een bedrag meerjarig oplopend tot € 32 miljoen voor deelgemeenten en €
17 miljoen voor het stadsbestuur. In de kaderbrief voor de begroting 2013 corrigeert het college deze
meerjarenraming voor het restant van de taakstelling vanaf 2013: 50-50. Dit restant bedraagt €36
miljoen, dus €18 miljoen voor deelgemeenten, €18 miljoen voor het stadsbestuur. In het bedrag dat al
wel gevonden is, (de besparing van €13 miljoen) dragen deelgemeenten €7 miljoen bij.
Het bedrag dat deelgemeenten in de huidige voorstellen effectief bijdragen aan de € 49 miljoen is 18 +
7 = € 25 miljoen. Het verschil tussen 25 en 12 miljoen = € 13 miljoen is het bedrag dat deelgemeenten
extra moeten bezuinigen binnen de eigen begroting, c.q. veelal binnen de andere deelgemeentelijke
beleidsvelden (in hoofdzaak buitenruimte en dienstverlening).
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Zoals bevestigt in een brief van VRD aan het college d.d. 4 augustus 2011.
Deze taakstelling telt op tot in totaal € 56,7 miljoen. De Rekenkamer concludeerde in november 2011
dat “de totale korting voor de deelgemeenten € 8,5 miljoen bedraagt. Te weten € 6,8 miljoen korting
deelgemeentefonds en € 1,7 miljoen korting doeluitkeringen.”
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