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Rotterdam, 21 april 2016

ondanks grote betrokkenheid, resultaten Nationaal Programma
Rotterdam Zuid onzeker
Sinds 2011 bestaat het Nationaal Programma Rotterdam Zuid om de bovengemiddelde
problemen op delen van Rotterdam Zuid het hoofd te bieden. Veel deelnemende partijen
tonen een grote inzet en betrokkenheid bij de uitvoering van dit programma. Dit is echter
niet voldoende voor het behalen van de gewenste resultaten. Ook is onzeker of in de nabije
toekomst de gewenste resultaten wel worden bereikt. Dit en meer concludeert de
Rekenkamer Rotterdam in haar rapport ‘Zorg om Zuid. Onderzoek Nationaal Programma
Rotterdam Zuid’.
In september 2011 tekenden onder meer de gemeente Rotterdam, het rijk, onderwijs- en
zorginstellingen, werkgevers en woningcorporaties het Nationaal Programma Rotterdam Zuid
(NPRZ), met een looptijd tot 2030. Met het programma wordt beoogd de bovengemiddelde
achterstanden op delen van Zuid op het gebied van school (zoals slechte onderwijsprestaties),
werk (zoals hoge werkloosheid) en wonen (zoals een slecht onderhouden woningvoorraad) het
hoofd te bieden. De meeste partners, zoals de gemeente Rotterdam, onderwijsinstellingen en
woningcorporaties, tonen bij de uitvoering over het algemeen een grote inzet en
betrokkenheid. Het programmabureau vervult daarbij een essentiële rol, die onder meer als
“verbindend” en “vasthoudend” wordt getypeerd.
Niettemin lopen de resultaten van het programma tot nu toe achter bij de voornemens uit het
uitvoeringsprogramma 2012-2014 of is dit onbekend. Zo is de beoogde Cito-score niet
gerealiseerd, zijn minder mensen van Zuid in het kader van social return on investment bij een
werkgever geplaatst, kent Zuid geen proportioneel aandeel in de uitstroom uit de bijstand en is
de geplande verbetering van de woningvoorraad niet gerealiseerd. Een verklaring is een zeker
planningsoptimisme van het programma.
Het is nog tamelijk onzeker of in de nabije toekomst de gewenste resultaten wel in voldoende
mate zullen worden geboekt. Zo kunnen ambities van partners voor de korte termijn schuren
met de ambities van het programma voor de lange termijn. Ook is er nog een zekere afstand
van enkele partijen tot het programma. Zo zijn sommige bijdragen van het rijk na een actieve
lobby vanuit het programma en de gemeente geleverd en zijn de werkgevers geen collectief.
Het programma is in hoge mate afhankelijk van de goodwill en maatschappelijke
betrokkenheid van afzonderlijke werkgevers. Ten derde is ook het tweede
uitvoeringsprogramma (voor 2015-2018) op onderdelen tamelijk optimistisch waar het gaat om
het creëren van voldoende banen en de herstructurering van de woningvoorraad. Ten slotte
draagt de noodzakelijk geachte volhardende stijl van het programmabureau risico’s met zich
mee. De wijze waarop discussie wordt gevoerd met woningcorporaties over hun bijdrage aan
de herstructurering van particuliere woningen, kan afbreuk doen aan de betrokkenheid van
corporaties en andere partners en daarmee het programma verzwakken.
De rekenkamer beveelt het college van B en W onder meer aan om de schakelrol van het
programmabureau te ondersteunen, maar de noodzakelijke eensgezindheid tussen de
betrokken partners te bewaken. Het bestuur van het NPRZ wordt onder meer aanbevolen de
eensgezindheid tussen de partners te bewaken en te beoordelen of beoogde resultaten nog
voldoende realistisch zijn. In hun afzonderlijke reacties nemen het college respectievelijk
bestuur van het NPRZ de aanbevelingen niet expliciet over. Zij verwijzen naar een aanstaande
evaluatie door het bestuur zelf. De rekenkamer is van oordeel dat op zijn minst de
aanbevelingen hierin moeten worden meegenomen.
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