Samenvatting
Verkiezingsprogramma 2022-2026

Sterker door strijd, in vrijheid en veiligheid
De coronacrisis heeft ontzettend veel gevraagd - van iedereen. Ziekenhuispersoneel dat al
zo lang overuren draait en alles blijft geven of ondernemers die zichzelf opnieuw moesten
uitvinden of het helaas niet hebben gered. We komen er met elkaar bovenop. Een zinspreuk
die goed bij past bij de aard van Rotterdammers: Sterker door strijd.
De Rotterdamse VVD kan niet wachten om samen met Rotterdammers de stad nóg sterker
uit deze periode te brengen dan ooit tevoren. Er zijn uitdagingen die al lang spelen en die
steeds urgenter zijn geworden. Het tekort aan woningen, de veiligheid en leefbaarheid op
straat, vergroening van onze wijken en de bereikbaarheid van de stad.
Als liberalen willen wij de Rotterdammers de vrijheid en ruimte geven om hun dromen en
ambities na te jagen en alles uit het leven te halen wat er in zit. Die ruimte en vrijheid willen
wij waarborgen door de veiligheid in de stad te versterken en genoeg woningen te bouwen
met goede voorzieningen. Maar vrijheid komt niet zonder verantwoordelijkheid. Daarom
moeten we samen ervoor zorgen dat onze straten schoon zijn en onze stad aangenaam is
om in te wonen. We willen aso’s en hufters die deze verantwoordelijkheid niet op zich willen
nemen hard aanpakken, zodat asociaal gedrag niet wordt beloond.
Sterker door strijd, in vrijheid en veiligheid. Daar zijn wij met zijn allen verantwoordelijk voor.
In dit verkiezingsprogramma laten wij zien hoe wij deze uitdagingen willen aangaan. Geen
vage praatjes, maar duidelijke doelen en concrete ideeën.
Geen woorden, maar daden!
U leest nu de samenvatting van het verkiezingsprogramma van de Rotterdamse VVD. Alle highlights
van het programma zijn hier op een korte en overzichtelijke manier samengevat. Bent u benieuwd
naar meer standpunten van de Rotterdamse VVD of meer informatie? Lees dan hier het hele
verkiezingsprogramma!
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Een veilig Rotterdam
Er is géén belangrijkere verantwoordelijkheid van de gemeente Rotterdam, dan Rotterdam
veilig te houden. Vanuit allerlei kanten wordt die veiligheid bedreigd. Georganiseerde
misdaad en grootschalige drugshandel brengen mensenlevens in gevaar. Criminelen die hun
opbrengsten moeten witwassen, zorgen ervoor dat gewone ondernemers worden
weggedrukt. Cybercriminaliteit rukt razendsnel op en mensen worden geïntimideerd op
straat. Om de veiligheid van Rotterdammers te vergroten en het gevóel van veiligheid te
versterken is een effectieve aanpak nodig - een strijd die op meerdere fronten wordt gevoerd.

Daarom wil de Rotterdamse VVD:
▶ Uitbreiding van cameratoezicht in woonwijken. Bewoners kunnen door de Rotterdamse
VVD al zelf beveiligingscamera’s aanvragen om de veiligheid in hun wijk te verbeteren.
▶ Binnen twee jaar honderd extra BOA’s, zodat het werk van de politie wordt verlicht.
▶ Doorgaan met investeren in een daadkrachtige en harde aanpak van ondermijnende
criminaliteit op basis van een actieplan: Operatie Onderwereld Onderuit. Zo nodig maken
we er extra geld voor vrij.
▶ Inzetten op preventie en doorgaan met de patseraanpak en preventief fouilleren. De
patseraanpak werkt omdat crimineel vermogen wordt afgenomen, verkeerde rolmodellen
worden aangepakt én iedereen ziet dat misdaad niet loont. Preventief fouilleren zorgt
voor een veiligere wijk en minder wapens op straat.
▶ Extra aandacht voor het bieden van perspectief aan jongeren in kwetsbare wijken zodat
wordt voorkomen dat ze worden opgezogen door het criminele circuit. Daarom willen we
een integrale wijkgerichte aanpak van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit in
samenwerking met onder andere de politie, Halt, de wijkteams en de jongerenwerkers.
Daarnaast willen we goede voorlichting, zoals onderwijsprogramma’s en gastlessen van
de politie en werken we als gemeente ook in de wijken samen met mensen als ouders en
‘buurtvaders’.
▶ Dat cyberveiligheid een topprioriteit blijft. De beveiliging van de gemeente wordt
regelmatig zorgvuldig beoordeeld en indien nodig aangescherpt. Bij aanbestedingen
wordt zorgvuldig beoordeeld of er geen verhoogd risico bestaat op spionage of
cybercriminaliteit.
▶ Extra aandacht voor de strijd tegen straatintimidatie door publieke campagnes. We
blijven lobbyen voor een landelijk verbod, maar lokaal zetten we in op het gebruik van
effectieve maatregelen als uitgaansverboden. We maken het ook zo makkelijk mogelijk
om een melding te maken van straatintimidatie.
▶ Verkeersaso’s aanpakken door snelheidsbeperkende maatregelen, extra politiecontroles
met geluidsmeters, en het in beslag nemen van voertuigen. Bij herhaalde boetes voor
asociaal rijgedrag wil de VVD mogelijk maken verkeershufters een gebiedsverbod op te
leggen. Dit heeft ook betrekking op gevaarlijke situaties die worden gecreëerd door
rondgegooide fietsen en rondzwervende deelscooters/fietsen/steps. Tot slot willen we
een effectieve aanpak van bezorgscooters die gevaarlijke situaties veroorzaken. Dit
betekent dat de werkgever ook aangesproken kan worden.
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Een bewoonbaar Rotterdam
Nieuwe torens en ambitieuze bouwprojecten lijken elke dag de lucht in te schieten en er
wordt non-stop gewerkt aan het onderhouden van onze woningen, kantoren, infrastructuur
en wegen. Toch lijkt het niet snel genoeg te gaan om de vraag bij te houden. Starters lukt het
niet om aan een betaalbare eigen woning te komen. Mensen die al een huis hebben zien de
waarde wel stijgen, maar kunnen niet doorstromen naar een woning die beter past bij hun
nieuwe levensfase; zij zitten eigenlijk vast.
Er moeten dus veel woningen bij komen. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat er gebouwd
wordt op maat. Elke generatie moet fijn kunnen wonen in Rotterdam. Studenten in een
studentenkamer, starters in een klein appartement, gezinnen in een gezinswoning en voor de
Rotterdammers met meer levenservaring een rustigere of kleinere plek om te wonen. Het is
belangrijk dat er genoeg woningen zijn voor elke generatie, zodat er een goede doorstroom
is.
We moeten er ook zorgen voor een mooie buitenruimte met voldoende groen. Dat is goed
voor onze gezondheid, ons geluksgevoel, het verwerken van grote hoeveelheden
regenwater, de temperatuur en ziet er ook gewoon beter uit. Een mooie stad kan dan alsnog
onaantrekkelijk zijn als ze smerig is. Daarom is goed beheer van de stad essentieel voor
Rotterdam.

De Rotterdamse VVD wil:
▶ Een gevarieerd aanbod in zowel huur als koop, waarbij de toekomstige bewoner zelf
bepaalt hoe en waar hij wil wonen. Er moeten heel snel heel veel huur- en koopwoningen
bij worden gebouwd in het middensegment om aan de vraag te kunnen voldoen. In de
komende collegeperiode (2022-2026) moeten er wederom 25.000 nieuwe woningen
gebouwd worden.
▶ Dat statushouders géén voorrang krijgen bij het toewijzen van sociale huurwoningen.
▶ Meer aandacht en ruimte geven voor kleine initiatieven en innovatieve plannen, zoals de
transformatie van leegstaande winkels naar woningen, of experimenten zoals drijvende
woningen in bijvoorbeeld de Lloydhaven. Daarnaast willen we de welstandscommissie
afschaffen, omdat zij voor onnodig veel regels zorgt en lokale creativiteit tegenhoudt.
Voor monumentale panden en beschermde stads- en dorpsgezichten kan wél een
strenge toets gelden.
▶ Dat mensen en bedrijven de kans krijgen om zelf eigenaar te worden van de grond
waarvan ze gebruik maken. Daarom: de particuliere erfpacht afschaffen, géén nieuwe
grond uitgeven in erfpacht en overige erfpachtovereenkomsten óók zoveel als mogelijk
afschaffen. Deze ambitie moet betaalbaar en haalbaar worden gemaakt.
▶ Meer ruimte voor allerlei nieuwe woonvormen voor ouderen (zoals het Knarrenhof) en
studenten, tijdelijke bouw (modulair) of huur van leegstaande gebouwen voor het
oplossen van de tijdelijke behoefte aan huisvesting. Wooncomplexen met
zorgarrangementen voor ouderen zijn er te weinig in Rotterdam en we kunnen meer
‘wooncampussen’ (aparte complexen voor studenten) bouwen.
▶ Genoeg voorzieningen bij de bouw van nieuwe woningen en buurten. Zowel
maatschappelijke voorzieningen (zoals huisartsen en scholen en sportclubs) als
commerciële voorzieningen (supermarkten en cafés en boekenwinkels).
▶ Voldoende groen in de stad en sowieso 20 hectare aan groen erbij.
▶ Meer slimme containers plaatsen, zodat deze tijdig geleegd worden. We spreken
Rotterdammers en ondernemers aan op hun verantwoordelijkheid om een bijdrage te
leveren aan een schone stad én we pakken de vervuilers hard aan door ze stevig te
beboeten.
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▶ De ‘flying squads’ - dit zijn teams met handhavers die op zoek gaan naar mensen die
vuilnis achteloos hebben weggegooid op ruime afstand van de vuilcontainer - doorzetten.

Een bereikbaar Rotterdam
Er is in de afgelopen jaren veel veranderd op het gebied van mobiliteit. We zijn op een
andere manier omgegaan met de reis tussen werk en thuis, we maken deze misschien wel
minder vaak. Sommige Rotterdammers zullen misschien niet altijd zelf meer een auto willen
hebben, maar veel andere Rotterdammers ergeren zich groen en geel aan vastgelopen
autoverkeer, een gebrek aan parkeerplekken of de overlast van verkeersaso’s.
De Rotterdamse VVD blijft zich hard maken voor een gezonde balans, waarbij iedereen
zoveel mogelijk vrijheid heeft om zélf te besluiten hoe hij zich beweegt van A naar B. We
kijken ook hoe innovatief vervoer van de toekomst onze positie als stad ook internationaal
kan verbeteren.

De Rotterdamse VVD wil:
▶ Meer nadruk op concrete oplossingen voor de verkeersdrukte zoals goede
verkeerscirculatieplannen en het goed afstellen van stoplichten (bijvoorbeeld groene
golven).
▶ Geen milieuzones, omdat het effect verwaarloosbaar is en de economische schade te
groot.
▶ Een goed verkeersplan voor Prins Alexander, Kralingen en Hillegersberg om te
voorkomen dat de wegen rondom en naar de nieuwe A16 een bottleneck worden.
▶ Onveilige kruispunten aanpakken en opnieuw inrichten. Denk aan de gevaarlijke kruising
van de Burgemeester Baumannlaan en Baanweg in Overschie, waar geregeld
ongelukken gebeuren.
▶ Zich inzetten voor het plan ‘Kralingen aan de Maas’ De verdiepte aanleg en overkapping
van de Abram van Rijckevorselweg is daarvan een essentieel onderdeel.
▶ Genoeg parkeerplekken om bij huis te parkeren én gelijktijdig investeren in verschillende
P+R’s net buiten het centrum. De parkeerplaats Diergaarde Blijdorp kan ontwikkeld
worden tot een volwaardig transferium.
▶ Terughoudend zijn met autovrije- of luwe winkelstraten. Het klinkt aantrekkelijk, maar
ondernemers moeten hun winkels of restaurants kunnen blijven bevoorraden. Daarnaast
moeten we de Rotterdamse straten toegankelijk houden voor het verkeer van onze
hulpverleners.
▶ Fors investeren in het openbaar vervoer door de metrolijn naar Hoek van Holland Strand
af te maken en een nieuwe metroverbinding te bouwen tussen Noord en Zuid (Kralingse
Zoom-Zuidplein-Marconiplein). We willen ook subsidie blijven verstrekken aan de RET én
dat er een prettige omgeving wordt gecreëerd op en rondom de stations en haltes.
▶ Veilige en ruime fietspaden én meer fietsparkeerplaatsen.
▶ Toegankelijkheid van de stad voor mensen met een beperking waarborgen.

Een duurzaam Rotterdam
We staan voor een pittige uitdaging als het gaat om de energietransitie. De manier waarop
we onze huizen verwarmen, reizen, en energie opwekken zal de komende jaren snel
veranderen. Er moet in korte tijd veel geïnvesteerd worden, en de opbrengsten en
besparingen zijn niet altijd direct zichtbaar. Als één stad in staat is om de uitdaging van de
energietransitie aan te gaan, dan is het Rotterdam.
Om de energietransitie tot een succes te maken, is het belangrijk dat mensen en bedrijven
enthousiast blijven om mee te werken en weten waar ze aan toe zijn. Het is niet de bedoeling
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dat er veel geld wordt uitgegeven en allerlei verplichtingen en verboden worden opgelegd die
heel ambitieus maar onhaalbaar zijn, en dus niet bijdragen aan een oplossing. De meeste
Rotterdammers willen graag een bijdrage leveren aan de aanpak van klimaatopwarming,
maar de veranderingen moeten wel behapbaar en betaalbaar zijn en daadwerkelijk effect
hebben.
Het is belangrijk om de gevolgen van klimaatopwarming zo veel mogelijk te beperken, maar
we ontkomen er niet aan dat we ook in Rotterdam de gevolgen zullen merken. We zullen te
maken gaan krijgen met heftige regenbuien, droogtes, bodemverzakking, zeespiegelstijging
en andere vervelende veranderingen. Het is belangrijk om daar goed op voorbereid te zijn.

De Rotterdamse VVD wil:
▶ Maatwerk leveren als het gaat om energiebeleid. Niet iedereen kan gelijk of op korte
termijn van het aardgas. We moeten rekening houden met het inkomen, de wijk, de
woning en de mogelijke alternatieven.
▶ Niet zomaar experimenteren met bewoners en wijken en hun gasaansluiting. We hebben
al een aantal proeftuinen gehad en de resultaten vielen soms erg tegen. Áls er
proeftuinen komen, moeten we vanaf het begin de bewoners meenemen in de
besluitvorming.
▶ Bij nieuwbouw gelijk zoeken naar betaalbare alternatieven voor aardgas, bijvoorbeeld in
de vorm van warmtenetten, groen gas en hybride warmtepompen
▶ Slim en verantwoordelijk investeren in duurzame woningen. Samenwerken met de
provincie en het Rijk waar het kan en ook het Energietransitiefonds kan een aanvulling
zijn. Voor mensen die zelf willen investeren in het verduurzamen van hun woning of
bedrijf en daarbij hulp willen, zorgt de gemeente dat er informatie beschikbaar is in de
vorm van advies of begeleiding.
▶ Voldoende voorzieningen in de stad voor elektrische voertuigen en een elektriciteitsnet
dat het kan dragen.
▶ Opbrengsten uit betaald parken uitsluitend gebruiken voor investeringen in een goede
bereikbaarheid van de stad en niet voor andere doeleinden.
▶ Samenwerken met industriebedrijven om het gebruik van fossiele brandstoffen te
verminderen. We kiezen niet voor straffen, maar voor het stimuleren van realistische
alternatieven, zoals het gebruik van waterstofgas.
▶ Een onderzoek naar de haalbaarheid van een kerncentrale in de buitengebieden van
Rotterdam.
▶ Windturbines op zee en niet op het land. We kiezen ook voor zonnepanelen op daken en
niet in de natuur. De gemeente moet zorgen voor goede informatievoorziening voor
iedereen die zonnepanelen wil plaatsen.
▶ Vooroplopen in de ontwikkeling van het gebruik van waterstof. Door de kennis van en
expertise van het havenindustrieel complex kan Rotterdam deze technologie opschalen.
▶ Werken aan de weerbaarheid van de stad tegen de gevolgen van klimaatverandering. Dit
doen we door ‘groene daken’ te stimuleren, samen te werken met de drie
Hoogheemraadschappen voor goed watermanagement en door rekening te houden met
klimaatverandering bij het inrichten van de openbare ruimte.
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Een eensgezind en verdraagzaam
Rotterdam
Er is geen bepaald hokje waar je in moet passen om jezelf een Rotterdammer te mogen
noemen. Eigenlijk is er maar één regel: woon je hier, dan ben je er trots op. De VVD wil
gelijke kansen voor iedereen, hier moet de gemeente zich hard voor blijven maken. Iedere
Rotterdammer is een individu en wij kijken naar wat je wel kan.
Rotterdammers zijn er in alle kleuren van de regenboog. Wij hebben géén enkel begrip,
geduld of tolerantie voor mensen of bedrijven die anderen discrimineren op grond van hoe ze
eruit zien, waar ze vandaan komen of met wie ze het liefst hand in hand over straat lopen. Er
zijn ook mensen die vanuit hun ideologie of godsdienst denken hun wil aan anderen te
kunnen opleggen, desnoods met grof geweld. Rotterdam is kwetsbaar voor radicalisering en
terrorisme. Dat vraagt om een harde aanpak van organisaties die mogelijk verkeerde
bedoelingen hebben.

De Rotterdamse VVD wil:
▶ Onze Rotterdamse trots verder stimuleren door de Rotterdamse geschiedenis te
onderwijzen in de openbare ruimte. Wij staan open voor maatregelen die het makkelijker
maken voor nieuwe én oude Rotterdammers om meer te kunnen leren over hun stad.
▶ Fatsoensnormen stellen voor het debat. Er moet met respect naar elkaar worden
geluisterd, of het nu in de gemeenteraad is of in de samenleving.
▶ Extra aandacht voor specifieke kwetsbare groepen zoals transgenders, migranten,
ouderen en asielzoekers.
▶ Dat Rotterdam welkom en veilig is voor de LHBTI+ gemeenschap. We stimuleren
voorlichting op school, ondersteunen de Rotterdam Pride en voorkomen geweld tegen
hen. Voor fobie richting deze gemeenschap is geen plaats in Rotterdam, daarom pakken
we geweld ook stevig aan als het voorkomt.
▶ Subsidies afschaffen voor organisaties die zich keren tegen onze democratische
rechtstaat. We nemen daarnaast ook stelling tegen subsidies die gericht zijn op etniciteit
of religies.
▶ Radicalisering zo vroeg mogelijk ontdekken in de samenwerking met professionals,
bezorgde familieleden en vrienden/geliefden. Er moet extra aandacht zijn voor
extremisten die terugkomen in de samenleving, voor hun stabiliteit en de veiligheid van
de Rotterdamse gemeenschap.
▶ Laagdrempelig communiceren met de bewoners van Rotterdam. Schakel bij belangrijke
onderwerpen voorbeeld- en sleutelfiguren in om Rotterdammers te informeren. Doen wij
het niet, dan doet iemand het met de verkeerde bedoelingen wel.

Een welvarend en bruisend Rotterdam
Rotterdam is altijd al de stad geweest van hard werken en ondernemerschap. De
Rotterdamse haven heeft daarbij al honderden jaren een centrale rol gespeeld in de
economie van Rotterdam en Nederland. De afgelopen jaren schieten jonge, ambitieuze
bedrijven als paddestoelen uit de grond - en is het een opgave om ze ook in Rotterdam te
houden.
Hardwerkende winkeliers en de Rotterdamse horeca hebben een loodzware tijd achter de
rug. De economische gevolgen van de coronacrisis zullen nog lang merkbaar zijn. De
gemeente is verantwoordelijk voor een economie die werkt voor Rotterdammers. Wij zullen
de komende jaren hard aan de bak moeten om te zorgen dat de Rotterdamse economie die
taak blijft vervullen, en wij hebben daarvoor de volgende plannen en ideeën.
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In Rotterdam wordt niet alleen hard gewerkt, maar ook goed geleefd. Een stad zonder
cultuur is als een lichaam zonder ziel. Kunst en cultuur maken Rotterdam een fijne plek om
te wonen en te leven, maken Rotterdam mooier en bieden een werkplek aan mensen met
een creatieve geest. Festivals en evenementen op het gebied van muziek en cultuur weten
Rotterdam steeds vaker als hun thuishaven. Het is een loodzware tijd geweest voor iedereen
die zijn of haar geld verdient in de cultuur- of evenementensector, en iedereen kijkt er naar
uit om deze periode achter ons te laten. We moeten goed nadenken over hoe we onze stad
cultureel inrichten, welke plekken geschikt zijn voor festivals en of er nog wel genoeg plek is
om tot rust te komen of te genieten van de natuur.

De Rotterdamse VVD wil:
▶ Blijven investeren in onze prachtige haven om de infrastructuur op een duurzame manier
toekomstbestendig te maken. De Rotterdamse haven zorgt voor werkplekken waar
tienduizenden mensen elke dag met trots naar hun werk toe gaan. Daarnaast willen we
de bereikbaarheid van de haven vergroten door een betere verbinding met het openbaar
vervoer en zetten we in op het versterken van het imago van de haven als werkplek voor
Rotterdammers. Al vanaf jonge leeftijd betrekken we hen met het Port
Rangers-programma bij de haven en interesseren we ze voor het werk in de haven;
▶ De Rotterdamse luchthaven behouden. Het is van groot belang voor de Rotterdamse
economie en er is geen sprake van dat de luchthaven gesloten gaat worden om
klimaatdoelstellingen te halen. De luchthaven en luchtvaartmaatschappijen geven we de
ruimte om te kunnen experimenteren met de ontwikkeling van duurzame en
toekomstbestendige luchtvaart;
▶ Rotterdam op de kaart zetten als het gaat om (maatschappelijk verantwoord)
ondernemerschap, het vestigingsklimaat en de bruisende binnenstad door een goed
aanbod van personeel, cultuur, betaalbare woonruimte en voorzieningen voor vrije tijd.
Daarnaast moet de gemeente blijven faciliteren door middel van incubator- en
innovatieprogramma’s.
▶ Het Leerwerkakkoord – samenwerking tussen de gemeente, bedrijven en
onderwijsinstellingen - uitbreiden en versterken. Daarbij moet beter naar het bedrijfsleven
worden geluisterd dan nu het geval is;
▶ Een daadkrachtige aanpak van laaggeletterdheid. Bijna één op de vijf Rotterdammers is
laaggeletterd. Een grote groep mensen kan daardoor niet meekomen in de samenleving,
thuis of op het werk.
▶ Kunst en cultuur een prominentere plaats geven in onze buitenruimte. Onderhoud van
deze kunst moet structureel geregeld worden.
▶ Méér ruimte voor 24-uurs vergunningen en daarbij onderscheid maken tussen de
verschillende bestemmingen. Dit kan helpen om overlast te beperken of voorkomen,
omdat niet iedereen op hetzelfde moment naar buiten gaat waardoor juist méér herrie
ontstaat.
▶ De locaties van festivals beter verdelen over de stad, het aantal opbouwdagen beperken,
en festivalorganisatoren een waarborgsom laten betalen die zij terugkrijgen als ze de
locatie tijdig, netjes en schoon hebben achtergelaten.
▶ Bewoners tijdig op de hoogte brengen van wat er in hun buurt gebeurt. Bewoners die
héél dichtbij een evenement wonen en waarbij buitensporige overlast bijna niet te
voorkomen is, krijgen gratis toegang tot een museum of uitje elders in de stad.
▶ De tijdelijke terrassen behouden. Deze seizoensgebonden terrassen staan in de zomer
op plekken die in de wintermaanden nog parkeerplekken waren. Het is een voorwaarde
dat het geen parkeerproblemen geeft voor de buurt.
▶ Een stop op uitbreiding van shishalounges. Ze leveren dikwijls overlast op en zijn vaak
broeinesten van criminaliteit.
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Een zorgzaam Rotterdam
Wij zijn ervan overtuigd dat elke Rotterdammer mee moet kunnen draaien in de
samenleving. Als dat helemaal zelfstandig lukt, dan is dat mooi. Als iemand daar hulp bij
nodig heeft, dan moet de gemeente die hulp bieden. Of je nu jong bent (jeugdzorg) of juist al
meer levenservaring hebt (ouderenzorg), het kan altijd gebeuren dat je iemand nodig hebt
om op terug te vallen. Wij staan voor een sterke overheid, die er staat als het nodig is maar
ook gelooft in het vermogen van mensen om zichzelf te redden.
We organiseren onze zorg rond Rotterdammers en op wijkniveau niet rond organisaties of
diensten. Dat wil zeggen dat de zorgvrager en zijn of haar gezin centraal staat. Hun
behoeftes vullen we in. We streven in hulp naar maximale zelfstandigheid. Loslaten is ook
goede zorg verlenen. Maar vasthouden wanneer het moet ook.
Preventie is ook erg belangrijk en een gezond leven is daarvoor het beste middel. Sport en
bewegen maakt op heel veel terreinen een belangrijk onderdeel uit van de Rotterdamse
samenleving. Het coronavirus heeft het nog een keer extra duidelijk gemaakt dat fit zijn kan
helpen gezond te zijn en te blijven.

De Rotterdamse VVD wil:
▶ Meer woningen die gericht zijn op ouderen, zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen
wonen en goed oud kunnen worden. Het is ook belangrijk dat een vergunning voor het
aanpassen van een woning zo snel mogelijk wordt verleend als het bijdraagt aan langer
zelfstandig wonen. Dit doen we in samenwerking met woningcorporaties. We zijn voor
het instellen en behouden van ‘seniorenmakelaars, zodat mensen goed kunnen worden
begeleid als ze willen verhuizen.
▶ Niemand aan zijn lot overlaten. Eenzaamheid onder senioren blijft een aandachtspunt.
Hoewel alleen niet altijd betekent eenzaam, is een succesvolle aanpak op de onzichtbare
ouderen van belang. Denk daarbij aan “klepperen”, veelvuldig contact proberen te leggen
met de ongeziene senior (door te klepperen met de brievenbus) of toevallige
ontmoetingen in de wijk of stad.
▶ Een tegenprestatie voor de ondersteuning die mensen krijgen van de gemeente. We
vinden het belangrijk dat mensen mee blijven doen in de samenleving. Als mensen
daarin hulp nodig hebben, bieden we die.
▶ Een goede afbakening van de jeugdzorg en wat daar wel en niet onder valt. In niet alle
gevallen is jeugdzorg datgene wat een gezin nodig heeft, maar behoeft bijvoorbeeld een
ouder (onder)steun(ing). We blijven samen met de jeugdzorgprofessionals in gesprek om
te onderzoeken hoe we tot de juiste inzet kunnen komen. Zorg die niet werkt moet
worden gestopt.
▶ Dat Kinderen niet de dupe zijn van regels. De gemeente moet zich blijven inzetten zodat
kinderen niet de dupe worden van wettelijke kaders, zorgarrangementen, budgetten en
wachtlijsten.
▶ Mantelzorgers ondersteunen en behoud en verdere ontwikkeling van mantelzorgloket.
▶ Innovatie en digitalisering in de zorg stimuleren, mits de zorg menselijk blijft.
▶ Gezonde concurrentie in de lokale zorg, maar ook uitwisseling van ‘best practices’ tussen
zorgaanbieders organiseren.
▶ Grote sportevenementen blijven organiseren in Rotterdam.
▶ Sportvoorzieningen zo veel behouden en niet zomaar worden vervangen voor
woningbouw. De golfbaan in het Kralingse Bos blijft bijvoorbeeld behouden.
▶ Een sportcentrum met regionale aantrekkingskracht voor sporters met een beperking.
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Een kleine overheid, voor een sterk
Rotterdam
De Rotterdamse VVD kiest voor een daadkrachtige en kleine overheid die haar inwoners
beschermt, klaar staat om hen te helpen als dat nodig is en ze met rust laat wanneer dat
mogelijk is. De gemeente is er om problemen op te lossen die we individueel niet goed aan
kunnen, en niet om te bepalen hoe ons leven eruit zou moeten zien. Het is daarom
noodzakelijk dat de gemeente effectief, efficiënt én dienstbaar is. Rotterdammers moeten
voelen dat de gemeente naar hen luistert. Naar hun ideeën én hun klachten.
Rotterdammers betalen met belastinggeld voor de gemeente en haar activiteiten. Deze
verantwoordelijkheid vraagt dat we hier zorgvuldig mee omgaan, kritisch kijken naar elke
uitgave, niet onnodig geld rondpompen en belastingen verlagen voor Rotterdammers indien
mogelijk. Wij staan ook voor een efficiënte dienstverlening en een transparant
gemeentebestuur. De Rotterdamse VVD kiest voor een sterke overheid op de plaatsen waar
zij wel nodig is. Door scherp te kiezen voor onze kerntaken willen wij de omvang van het
gemeenteapparaat hierbij zo beperkt mogelijk houden.

De Rotterdamse VVD wil:
▶ Minder regels én heldere regels. Onnodige bureaucratie of ingewikkelde procedures
moeten worden versimpeld of afgeschaft.
▶ De ervaringen vanuit de gemeentelijke ombudsman intensief gebruiken voor het
verbeteren van de dienstverlening. De service vanuit de gemeente verloopt op veel
fronten goed en is verbeterd, maar nog niet voldoende en over de hele linie.
▶ De OZB verlagen, de afvalstoffenheffing verlagen door dit slimmer aan te pakken en de
rioolheffing niet verder laten stijgen.
▶ Kritisch kijken naar de precario- en reclamebelasting en de normen voor de nihilstellingen
en de vrijstellingen verruimen. De logiesbelasting moet in lijn zijn met de behoefte vanuit
het evenementenfonds.
▶ Scherp zijn op de keuzes waarvoor, waarom en hoeveel subsidie wordt verleend. Een
subsidie is namelijk geen gratis geld, maar is belastinggeld van Rotterdammers. We
geven zo veel mogelijk openheid over het aanvragen, verstrekken, besteden en resultaat
van subsidies. Subsidies die niet positief worden geëvalueerd, schaffen we af.
▶ Scherp zijn op de taken van de gemeente en haar deelnemingen. Indien de meerwaarde
van uitvoering door de gemeente niet (meer) helder is of de risico’s niet in verhouding,
doen we dit niet of stoppen we.
▶ Dat de gemeente helder en transparant is hoe ze de privacy van de Rotterdammer borgt.
Informatie over Rotterdammers wordt alleen ontsloten op een need to know-basis,
ontwikkelingen vinden enkel plaats vanuit privacy by design.

Samenvatting Verkiezingsprogramma 2022-2026 - Rotterdamse VVD

10

