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kindvriendelijke wijken onvoldoende  gewaarborgd 
 
Sinds enkele jaren voert de gemeente Rotterdam beleid om de wijken kindvriendelijker te 
maken. Indien wijken kindvriendelijker zijn geworden, is dit echter niet dankzij het 
stedelijk beleid gerealiseerd. Het programma om kindvriendelijkere wijken te realiseren is 
niet goed in het beleid vertaald. Het college van B en W voert onvoldoende regie op de 
uitvoering van het beleid en het ontbreekt aan middelen. Daarbij blijft de sociale kant van 
kindvriendelijke wijken (zoals activiteiten en voorzieningen voor kinderen) onderbelicht. Dit 
en meer concludeert de Rekenkamer Rotterdam in haar rapport ‘kind van de rekening’.  
 
In de periode 2006-2010 heeft de gemeente een project uitgevoerd om Rotterdamse wijken 
kindvriendelijker te maken. De gemeente beschouwt het project als succesvol en besluit in 
2010 dat de ervaringen van het project moeten worden vertaald in regulier beleid. Zo moet om 
succesvol de wijk te verbeteren het beleid uit zowel fysieke (zoals brede stoepen) als sociale 
elementen (brede scholen en gezond opgroeiklimaat) bestaan. Al snel hierna veranderde het 
college echter de koers en is een belangrijk sociaal element, de Brede Scholen, bewust uit het 
beleid gehaald. Daarmee is de integrale aanpak van kindvriendelijkheid door de gemeente niet 
langer geborgd. Met de huidige bezuinigingen komen de nog wel bestaande sociale 
voorzieningen in de wijken steeds verder onder druk te staan. 
 
Uit het onderzoek blijkt ook dat het college onvoldoende regie voert op de uitvoering van het 
beleid. Binnen het ambtelijk apparaat is niet duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Er 
vindt alleen sturing plaats op het fysieke deel. De wethouder heeft ook niet de juiste 
instrumenten om sturing te kunnen geven. Uitvoering van het beleid door de voormalige 
deelgemeenten kon niet worden afgedwongen en ook de informatievoorziening over de mate 
waarin het beleid bijdraagt aan de kindvriendelijkheid is niet toereikend. 
 
Prioriteit voor kindvriendelijke wijken vraagt extra inspanningen en extra financiële middelen. 
Sinds het kiwi-beleid onderdeel is geworden van het reguliere beleid, is er echter maar een 
beperkte toename van de aandacht voor kindvriendelijkheid in bijvoorbeeld de 
inrichtingsplannen van straten en wijken. Ook heeft de stad geen extra financiële middelen 
beschikbaar gesteld en hebben de meeste voormalige deelgemeenten geen afzonderlijk budget 
voor kindvriendelijke wijken vrijgemaakt.  
 
Al met al is het onwaarschijnlijk dat de inspanningen van het college daadwerkelijk tot 
kindvriendelijkere wijken zullen leiden. De rekenkamer beveelt het college dan ook aan om de 
sociale elementen beter te borgen en binnen het ambtelijk apparaat duidelijk af te spreken wie 
waarvoor verantwoordelijk is. Ook zou het college moeten kijken hoe initiatieven uit de wijk 
kunnen worden geborgd in de gebiedsplannen en zorg moeten dragen voor de benodigde 
financiële middelen van deze initiatieven.  
 
In zijn reactie stelt het college dat het beleid wel voldoende is gewaarborgd. Uit de reactie blijkt 
daarentegen ook dat het college een koerswijziging heeft ingezet door kindvriendelijkheid te 
verbreden naar burgerparticipatie en sociale veiligheid. Vier van de acht van de aanbevelingen 
worden niet overgenomen. Door niet steviger in te willen zetten op de sociale elementen van 
kindvriendelijke wijken, het laten ontbreken van één geïntegreerd beleidskader en het 
onvoldoende waarborgen dat het ambtelijk apparaat echt aan de slag gaat met de 
kindvriendelijkheid, zal het college geen verbetering in de kindvriendelijkheid van de wijken 
kunnen afdwingen. 

Noot redactie: 

Belangstellenden van de pers zijn welkom op de persconferentie: donderdag 10 april 2014, 10.00 uur Rekenkamer 

Rotterdam (Meent 94, Rotterdam). Het rapport ‘kind van de rekening’ is vanaf 11.00 uur digitaal beschikbaar op 
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