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Rotterdam weer op de rails
Rotterdam zat steil op de weg omhoog. Er waren meer Rotterdammers aan het werk, er werden
meer bedrijven gestart, en er werden meer huizen gebouwd - dan ooit. Door de coronacrisis is
die vooruitgang stilgevallen. We moeten alles op alles zetten om Rotterdam snel weer terug
op de rit te krijgen. Dit zijn onze prioriteiten voor het komende jaar.
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Ondernemers laten ondernemen
Rotterdam is een handelsstad. Het zaken doen zit in ons bloed. Ondernemers in alle soorten
en maten zorgen voor aantrekkelijke winkelstraten, bruisende markten en innovatie. Deze lokale
ondernemers bieden werk aan veel Rotterdammers. Juist in een stad die zo hard groeit hebben
we lokale ondernemers hard nodig. Het is essentieel dat zij weer los kunnen.
Horeca - uitbreiding ruimte
Horecaondernemers moeten een eerlijke kans krijgen om in 1,5-meteromstandigheden
voldoende te verdienen. De Rotterdamse pleinen moeten voor terrasuitbreiding beschikbaar
worden gemaakt. Waar mogelijk kunnen ook straten (deels) worden afgesloten. Op andere
plekken willen we streven naar een verdubbeling van het aantal tafels. Boa’s moeten
handhaven wanneer Rotterdammers bewust richtlijnen negeren,
maar niet met een meetlint langs de tafels.
Rotterdams Horecafonds
Het ‘1,5-meter-proof’ maken van horeca kost geld. Voor horecabedrijven die door de sluiting
van de afgelopen maanden in cashnood zitten moet een Horecafonds beschikbaar worden gesteld.
Daaruit kunnen ze kortlopende kredieten krijgen om de noodzakelijke aanpassingen,
zoals windschermen of extra overkapping, te financieren.
Geef sport- en dansscholen buiten de ruimte
Binnensporten is voorlopig nog niet toegestaan. Daarom verplaatsen sommige sport- en dansscholen zich naar de openbare ruimte buiten. De gemeente moet daar zoveel mogelijk ruimte voor
scheppen, bijvoorbeeld door trottoirs en parkeerplaatsen daar tijdelijk voor beschikbaar te maken.
Houd het startup ecosysteem overeind
De afgelopen jaren keihard gewerkt aan de opbouw van een startup ecosysteem.
De steunmaatregelen van de Rijksoverheid zijn lang niet voor alle veelbelovende startups
voldoende. De gemeente moet ze samen met UP!Rotterdam en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij helpen. Bijvoorbeeld door ze voor te stellen aan investeerders
of ervaren adviseurs die ze kunnen helpen.
Voorkom leegstand
We moeten leegstand voorkomen. De gemeente moet het goede voorbeeld geven door waar
mogelijk zelf (tijdelijk) eerlijke coronahuren af te spreken met ondernemers. Ook kan de
gemeente gespreks- tafels organiseren met vastgoed en ondernemers, zodat daar afspraken
gemaakt kunnen worden om de pijn van de coronacrisis eerlijk te verdelen. Grote leegstand
over een jaar in Rotterdam laten we namelijk niet gebeuren.
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Blijven leren, snel weer werken
De basis van een sterk Rotterdam is een sterke samenleving. Onze samenleving is alleen sterk,
als zoveel mogelijk Rotterdammers op volle kracht leren, werken en ondernemen. Daar werken
we al jaren hard aan. Door deze crisis worden we een paar stappen achteruit geworpen.
Alles moet erop gericht zijn om dat zo snel mogelijk weer in te lopen.
Snel naar nieuw werk
De komende tijd zullen veel mensen hun baan verliezen. Ook mensen met een goede opleiding
en werkervaring. Sommige economische sectoren zullen permanent minder banen te bieden
hebben. De mensen uit deze sectoren zullen een carrièreswitch moeten maken. Dat is een
heel persoonlijk, moeilijk proces. De ondersteuning van de gemeente is daarbij onvoldoende.
Daarom is het belangrijk dat we zoveel mogelijk soort ondersteuning voor Rotterdamse
werkzoekenden beschikbaar maken, ook van marktpartijen zoals
carrièreadviseurs en werving & selectiebureaus.
Herinvoering startersbeurs voor gediplomeerde jongeren zonder werk
Recent afgestudeerde jongeren zonder werkervaring zullen door de recessie moeilijker
een baan kunnen vinden. Dit is slecht voor hun ontwikkeling. Juist nu is het belangrijk dat zij
werkervaring opdoen bij bedrijven. Dat kan door de startersbeurs, die tijdens de vorige
economische crisis goed heeft geholpen, opnieuw in te voeren. Hiermee kunnen
afgestudeerden een half jaar lang werkervaring opdoen bij bedrijven tegen een vergoeding
van minstens 500 euro per maand. Zo vergroten ze bovendien hun kans op een volledige baan.
Met z’n allen tegen achterstanden
Veel Rotterdamse kinderen lopen door de intelligente lockdown een leerachterstand op. Om deze
achterstand in te halen is persoonlijke aandacht voor de leerling nodig. De gemeente moet zich
inzetten om dit mogelijk te maken. In Nederland hebben we veel ervaring met particuliere
bijlessen en huiswerkondersteuning. Dat moet op grote schaal beschikbaar worden gemaakt
voor alle Rotterdamse kinderen, door middel van een maatschappelijk project
van studenten en afgestudeerden.
Nu Nederlands leren
De Nederlandse taal niet spreken is een groot obstakel. Er is veel wat je niet begrijpt en waar
je niet aan kunt deelnemen. De coronacrisis maakt nog maar eens duidelijk hoe problematisch
dat is. Het kan kan voor ongewenste en onveilige situaties zorgen. Ouders die geen Nederlands
spreken hebben gemerkt dat ze hun kinderen niet konden helpen, juist nu het nodig is.
De school zit dicht op dit probleem. De gemeente moet deze ouders, met behulp van de
scholen, met aandrang naar de beschikbare taaltrajecten begeleiden.
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Doorbouwen, bouwen, bouwen
Meer en meer mensen willen in Rotterdam wonen. Er moeten daarvoor nieuwe woningen
worden gebouwd. Daar is de stad goed mee bezig. De coronacrisis mag nu geen roet in het
eten gooien. Daarom moeten we er juist nu alles aan doen om wél door te bouwen.
Voorkom verdere krapte op de woningmarkt
Er is een enorm gebrek aan woningen voor starters en de middenklasse. Ieder jaar moeten
er daarom minimaal 4.500 woningen bij. Ook in de coronatijd. De vorige crisis heeft ons
geleerd dat een woningtekort moeilijk is weg te werken. Om te voorkomen dat het tekort
aan woningen nog groter wordt, moet er dus worden doorgebouwd.
Investeer nu in kick-ass projecten om de stad gaver en prettiger te maken
Juist in deze tijd zijn Rotterdammers veel in eigen stad te vinden. Dat maakt duidelijk hoe
belangrijk het is dat de buitenruimte aantrekkelijk is. Met zeven nieuwe grote vergroeningsprojecten ontwikkelen we nieuwe groene iconen (De Big Seven). Dat levert niet alleen meer
groen en meer plezier op, maar ook werk en innovatie.
De gemeentelijke bouwafdeling moet structureel groter
Om de bouw van de noodzakelijke woningen voor elkaar te krijgen is voldoende personeel
nodig. Bouwplannen moeten worden beoordeeld en vergunningen moeten worden vergeven.
De bouw van woningen heeft vaak een langere looptijd. Daarom moet dit personeel voor
langere tijd aangesteld kunnen worden, in plaats van de kortdurende
contracten die de gemeente ze nu biedt.
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Vuurmuur tegen criminaliteit
Veel Rotterdammers komen als gevolg van de economische crisis in een kwetsbare positie
terecht. Ze komen door inkomens- of omzetverlies in betalingsproblemen en bouwen schulden
op. In onze stad, waar georganiseerde criminaliteit en ondermijning helaas nog altijd een
groot probleem is, lopen mensen daardoor het risico slachtoffer te worden van afpersing,
chantage of de verkeerde verleiding om snel geld te verdienen.
Intensivering patsercontroles
Tijdens de intelligente lockdown zijn de patsercontroles opgeschort. Deze moeten zo snel
mogelijk worden hervat en geïntensiveerd, zodat foute rolmodellen uit kwetsbare wijken
worden gehaald. Juist in economische zwaardere tijden is dat belangrijk.
Hulploket voor kwetsbare ondernemers tegen georganiseerde criminaliteit
Door de coronacrisis komen veel ondernemers in financieel zwaar weer. Criminelen zullen
deze situatie gebruiken om ‘een helpende hand’ (leningen) te bieden in ruil voor bijvoorbeeld
hulp met witwassen. De gemeente moet zorgen dat ondernemers die daar kwetsbaar voor zijn
pro-actief om de hoogte stelt wat te doen als dat gebeurt. Dit geldt ook voor sportclubs.
Intensievere controle op huisvesting arbeidsmigranten
Kosten van woonruimte zijn een pressiemiddel van criminelen richting arbeidsmigranten en
(illegale) prostituees. Intensiveer de controles hierop, omdat criminelen door wegvallende
inkomsten elders, hier vermoedelijk nog meer misbruik van gaan maken.
Extra controle overnames horecazaken
Horeca-ondernemers hebben het zwaar en de waarde van hun ondernemingen daalt door
de coronacrisis. Daarmee zijn ze een gewild doelwit voor overnames door criminelen.
De gemeente moet extra alert zijn op alle overname- en vergunningaanvragen en
deze bij de lichtste twijfel onderzoeken.
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Zorg voor elkaar
De coronacrisis is allereerst een gezondheidscrisis. De gezondheidseffecten gaan verder dan
het virus zelf. De geestelijke gezondheid van veel Rotterdammers gaat erdoor achteruit.
Het is van groot belang dat we die gevolgen tegengaan.
Vertrouwen in professionals
Geweld achter de voordeur is door de maatregelen toegenomen. Mensen zitten meer en
langer op elkaars lipt. Dit kan leiden tot meer spanningen en huiselijk geweld in gezinnen
waar het al slecht ging. En omdat de scholen, sportclubs, buurthuizen, etc. gesloten zijn,
kunnen slachtoffers zich niet meer daar terugtrekken uit de nare thuissituatie. Dit is hét
moment om bureaucratie en regelzucht voor hulpverleners flink terug te dringen.
Deze professionals moeten hun werk kunnen doen.
Schuldhulpverlening integreren met verslavingszorg
In tijden van crisis grijpen mensen sneller de fles of gaan gokken. Verslavingen en schulden
gaan vaak hand in hand. Het is daarom belangrijk dat de schuldhulpverlening en verslavingszorg goed met elkaar samenwerken. Men moet voorkomen dat mensen die
verslavingsgevoelig zijn niet enorme schulden gaan maken.
Ruimte voor persoonlijk contact in de GGZ
De toename in eenzaamheid, huiselijk geweld, zorgen om de financiële situatie en verslavingen
zorgen ervoor dat de geestelijke gezondheid van de Rotterdammer achteruit gaat. Hierdoor
zullen meer Rotterdammers geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, terwijl fysieke
afspraken door een tekort aan veilige ontmoetingsplekken te weinig mogelijk zijn.
De gemeente moet hier ruimte aan bieden, bijvoorbeeld door daar tijdelijke ongebruikte
kantoorruimte voor beschikbaar te maken. Ambtenaren werken immers toch
zoveel mogelijk vanuit huis.
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