Voortgang tweede herziening 2021.
Beheer van de
stad.

Maatschappelijke
Ondersteuning.

Algemene middelen.

Onderwijs.

Cultuur, Sport en Recreatie.
Economische
zaken.

Totaal
financieel
beeld.

Bestuur en
Dienstverlening

Stedelijke inrichting
en ontwikkeling.

Volksgezondheid en Zorg.

Openbare orde
en Veiligheid.

Bedrijfsvoering.
Samenvatting
collegetargets.

Voortgang tweede herziening 2021

Werk en Inkomen

Verkeer en
Vervoer.

September 2021

1

01. Voorwoord.
De afgelopen maanden is er meer zicht gekomen op de maatschappelijke
en economische gevolgen van de coronacrisis. Gelukkig zijn de meeste
maatregelen die ons beperken inmiddels afgeschaft of verdwijnen naar de
achtergrond. ‘Verder na corona’ ‘is nu de opgave voor de stad en bewoners, en
natuurlijk ook voor het gemeentebestuur.
In de tweede herziening 2021 wordt zichtbaar waar we op dit moment staan
als stad. De coronacrisis zorgt voor een krimp in de economie, en hoewel deze
naar het zich laat aanzien goed kan herstellen, blijft de impact op ondernemers
en werknemers groot. Iedereen die geraakt is door deze crisis wordt zo goed
mogelijk ondersteund door het Coronaloket, de Tozo-regeling en, als dat nodig
is, begeleid naar nieuw werk.
De Voortgang tweede herziening 2021 geeft inzicht in de belangrijkste
beleidsmatige en financiële bijstellingen per programma inclusief de stand
van de collegeprioriteiten in het lopende jaar. De raad wil overzichtelijkere
én beleidsrijkere P&C producten. De Voortgang is sinds de jaarstukken
2020 één van de verbetering om de P&C producten meer te laten aansluiten
op deze wens. Voor de nieuwe collegeperiode zijn voor de begroting 2023
verdere verbeteringen van de website watdoetdegemeente.rotterdam.nl in
voorbereiding. De ontwikkelingen zijn toegelicht in de COR-vergadering op 29
juni jl.
Arjan Van Gils
Wethouder Financiën, Organisatie, Haven en Grote Projecten
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02. Totaal financieel beeld.
Het totaal aan voorgestelde bijstellingen van de
begroting 2021 bij de tweede herziening telt op tot
€63 miljoen positief.
De grootste positieve bijstellingen die doorwerken in
het financiële beeld zitten op de programma’s Algemene
middelen, Stedelijke inrichting en ontwikkeling en
Verkeer en vervoer. Op het programma Algemene
middelen is de positieve bijstelling vnl. het gevolg van
hogere belastingopbrengsten en actualisatie van de
verwachte dividenduitkeringen. Bij het programma
Stedelijke inrichting en ontwikkeling als gevolg van een
nieuwe overeenkomst over Zuidplas, actualisatie van de
grondexploitaties en een lager beroep op de coulance
regeling Vastgoed. Bij het programma Verkeer en vervoer
als gevolg van hogere parkeerbaten.
Neutraal verwerkt zijn de extra rijksmiddelen taakmutaties
waarvan de middelen voor Jeugdzorg € 21 miljoen
betreffen. Deze baten komen binnen op het programma
Algemene middelen, de hogere lasten zijn vnl. verwerkt op
het programma Volksgezondheid.

Het totaal aan positieve bijstellingen van € 63 miljoen
wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Financiële bijstellingen per programma x 1 miljoen
Algemene middelen (excl. toevoeging Algemene reserve)

€

41,2

Beheer van de stad

-€

7,5

Bestuur en dienstverlening

-€ 

1,2

Cultuur, sport en recreatie

€

3,6

Economische zaken

€

1,0

Maatschappelijke ondersteuning

-€ 

4,7

Onderwijs

€

0,8

Openbare orde en veiligheid

€

0,9

Stedelijke inrichting en ontwikkeling

€

21,8

Verkeer en vervoer

€

15,2

Volksgezondheid

-€ 

22,1

Werk en inkomen

€

14,0

Overhead

-€0,1

Totaal bijstellingen

€

62,9

Meer weten? Klik hier.
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03. Algemene middelen.
Herziening gemeentefonds
In juni 2018 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(BZK) aan de Tweede Kamer gemeld te werken aan een herziening van het
gemeentefonds per 2021. Dit heeft al meerdere malen vertraging opgelopen.
Inmiddels is een aantal verdeelvoorstellen op basis van wisselende uitgangspunten en met wisselende gevolgen voor Rotterdam de revue gepasseerd. Het
Rijk streeft ernaar om de uitkomsten van de herziening uiterlijk in de decembercirculaire 2021 met uitloop naar de meicirculaire 2022 op te nemen, met 2023
als ingangsdatum.

Warmtebedrijf Rotterdam (WBR)
In november 2020 heeft de raad het college mandaat gegeven het
scenario WLQ+ verder uit te werken als toekomstscenario voor het
Warmtebedrijf. Daarbij heeft de raad expliciet een bandbreedte
aangegeven waarbinnen de bijdrage van de gemeente mag liggen. In
mei 2021 heeft de raad gekozen voor het scenario WLQ+ (vertakking
vanaf de WarmtelinQ naar Leiden), met een aantal nog uit te werken
opschortende voorwaarden. De opschortende voorwaarden worden
momenteel uitgewerkt. De besluitvorming in de raad over de invulling
van de opschortende voorwaarden vindt naar verwachting in
oktober 2021 plaats. Na deze besluitvorming kunnen pas de gevolgen
verwerkt worden in de begroting.

Voortgang tweede herziening 2021

Stadion Feijenoord
In 2017 heeft de gemeenteraad in de Position
Paper Feyenoord City voorwaarden gesteld voor
de bijdrage van de gemeente, die onder andere
bestaat uit € 40 miljoen aandelenkapitaal voor
het nieuwe stadion. Aan het grootste deel van de
voorwaarden heeft Stadion Feijenoord en
Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas
inmiddels voldaan. Daarom heeft de gemeenteraad op 8 juli 2021 besloten door te gaan. De
gemeenteraad heeft daarbij nog wel enkele
opschortende voorwaarden gesteld die voor het
eind van het jaar ingevuld moeten zijn. Zo moet
Stadion Feijenoord de financiering volledig rond
hebben en moet er een contract zijn met de aannemer dat past binnen het budget. Als eind 2021
is voldaan aan de opschortende voorwaarden,
dan zal de gemeente vanaf begin 2022 kapitaal
ter beschikking stellen voor het nieuwe stadion.
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03. Algemene middelen.
Belastingen
Door de coronacrisis ontvangt de gemeente minder inkomsten uit de heffing van algemene belastingen met name uit precario- en logiesbelasting.
Bij de tweede herziening wordt logiesbelasting
voor 2021 (opnieuw) neerwaarts bijgesteld. Bij
de onroerendezaakbelasting niet woningen zien
we voor 2021 een hogere opbrengst. Deze hogere
opbrengst wordt voornamelijk veroorzaakt door
areaaluitbreiding in het havengebied.
Wat betreft het betalen van belastingen zien we
dat een groot deel van de belastingplichtigen
keurig aan hun verplichtingen (blijven) voldoen.
Waar dat minder is, bieden we de belastingplichtige maatwerk in de betaling. Zo zijn er meer betalingsregelingen afgesproken dan voorheen. De
menselijke maat staat hierbij centraal. Er wordt
gekeken naar de mogelijkheden tot betaling
rekening houdend met de financiële draagkracht
van de belastingplichtige, uiteraard binnen de

Financiële bijstelling Algemene middelen x 1.000

-€ 

21.661

Opbrengsten OZB

€

6.000

Actualisatie dividenduitkeringen deelnemingen

€

5.068

Vrijval restbedrag indexatie 2021

€

2.453

Aanmanings- en vervolgingsopbrengsten 2021

€2.537

Verlaging opbrengst logiesbelasting

-€

1.662

Actualisatie Gemeentefonds

-€ 

987

Te vorderen invorderingsrente

-€ 

719

Toevoeging algemene reserve

-€ 

62.886

Technische wijzigingen, taakmutaties, kasschuiven en kleine bijstellingen

€

28.535

geldende wet- en regelgeving.

Meer weten? Klik hier.
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04. Beheer van de stad.
Levering materialen
Als gevolg van de COVID19-pandemie zijn op
dit moment overal ter wereld diverse materialen
schaars. Hierdoor heeft ook de gemeente Rotterdam
als afnemer te maken met langere levertijden,
voorraad tekorten en sterke prijsfluctuaties op
diverse materialen. Voorbeelden hiervan zijn PE
(Polyetheen) en PVC (Polyvinylchloride) die nodig
zijn bij rioolprojecten en chips voor het aansturen
van led verlichting. Vooral in de maanden juni, juli
en augustus heerste een grote leveringsonzekerheid
voor PE en PVC. Hierdoor zijn een beperkt aantal
rioolvervangingsprojecten tijdelijk stilgelegd.
Inmiddels zijn de grondstoffen er weer en draaien de
productielijnen op volle toeren. Het kost echter nog
wel wat tijd voordat de materialen beschikbaar zijn
op alle projectlocaties. In de periode september tot en
met december kunnen er zich nog steeds (incidentele)
leveringsproblemen voordoen. Voor de ledtransitie
zijn de effecten nog onduidelijk. Een ander voorbeeld
zijn de leveringsproblemen van nieuwe voertuigen,
wat leidt tot minder werk voor Vervoer & Materieel en
het langer doorrijden van de huidige voertuigen. De
gemeente houdt intensief contact met leveranciers om
de nadelige effecten te beperken en de voortgang van
de ledtransitie te waarborgen.

Voortgang tweede herziening 2021

Collegetarget 10: Stijging van het percentage panden dat geen verhoogde
kans op wateroverlast bij hevige regen heeft van 88% naar 90%.
Realisatie 2020: 89,5%
Streefwaarde 2021: 89%
Realisatie 1e herziening 2021: 89,5%
Realisatie 2e herziening 2021: niet bekend, meting in Q4
Bij de start van de collegeperiode was het percentage panden dat geen risico
op wateroverlast in huis heeft (de panden met labels A en B bij elkaar opgeteld)
88%. Door een tussentijdse modelverbetering bleek dat percentage lager te
liggen, namelijk op 86,7%. De target is behaald bij een stijging met 2% tot 88,7%
waarbij de ambitie wordt vastgehouden om tot 90% te stijgen in maart 2022.
Met reguliere inzet en extra inzet in de periode 2021 en 2022 is het reëel om
te stellen dat 3,3% van het totaal aantal panden in Rotterdam een beter label
krijgt. Als het totaal aantal panden in de nulsituatie wordt gehanteerd betreft dit
124.897, waarvan 16.284 panden met een C,D,E-label.

Buitenruimte
De druk op de buitenruimte is ook dit jaar
onverminderd hoog. Mensen maken veel meer
gebruik van de buitenruimte zoals parken,
stranden en kades in de stad. Er worden extra
mensen ingezet om de buitenruimte schoon en
heel te houden.
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04. Beheer van de stad.

Financiële bijstelling Beheer van de stad x 1.000

-€

7.502

Schone buitenruimte

-€ 

2.408

Terugloop omzet Vervoer & Materieel

-€ 

1.870

Bommenregeling

-€

1.449

Bijstelling opbrengsten afvalstoffenheffing

-€ 

1.228

Technische wijzigingen, taakmutaties, kasschuiven en kleine bijstellingen

-€ 

547

Meer weten? Klik hier.
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05. Bestuur en Dienstverlening.
De Wijk aan Zet
Vanaf 2022 komt er meer zeggenschap voor Rotterdammers over hun eigen
wijk. Een nieuwe wijkdemocratie waarin Rotterdammers meebeslissen over hun
wijk met 39 wijken met wijkraden en een passende wijkvertegenwoordiging.
Deze wijkraden vervangen het huidige stelsel met gebiedscommissies,
wijkraden en wijkcomités. We gaan nog meer werken vanuit de behoefte van
de Rotterdammer, waarbij we als lokale overheid zichtbaar en benaderbaar zijn
en we ervoor zorgen dat iedereen die mee wil doen, ook mee kan doen. Dat is
‘Wijk aan Zet!. De Wijk aan Zet betekent ook ‘de Coolsingel aan Zet!’. Want om
echt te luisteren en verder te werken met de mooie ideeën vanuit de wijken is
een flinke verandering van de manier van werken nodig van onze gemeentelijke
organisatie. Daarom gaan we het werken in de wijken versterken.

Sterker door nieuwe ideeën
De pilot met het platform Sterker door nieuwe ideeën is in het
eerste kwartaal van 2021 als zeer succesvol geëvalueerd. Deze
pilot is versneld uitgerold om een bijdrage te leveren aan de lokale
economie en sociale cohesie in de wijk n.a.v. de coronacrisis. De
leerpunten en techniek worden gebruikt voor de ontwikkeling van
een generiek participatieplatform voor alle clusters en wijken. In
februari 2021 is het ontwikkelteam gestart met het platform dat
dé virtuele plek wordt om mee te kunnen weten, denken, doen
en beslissen. Inmiddels is er een eerste versie van het platform
klaar, welke ingezet wordt om te experimenteren met vier door
het college geselecteerde wijken ten behoeve van ‘Wijk aan Zet’:
Crooswijk, Lage Land, Kop van Zuid en Hillegersberg.

Participatie en betrokkenheid Rotterdammers
Eind 2020 hebben de Rekenkamer Rotterdam en Ombudsman
Rotterdam twee onderzoeken opgeleverd die raken aan
participatie en de betrokkenheid van Rotterdammers. Op basis
van art 12.4 van de verordening Rekenkamer Rotterdam heeft de
gemeenteraad in juni 2021 het plan van aanpak “Samenwerken
met Initiatiefrijke Rotterdammers” vastgesteld om invulling
te geven aan de door raad aangenomen aanbevelingen. In de
uitvoering van het plan van aanpak is er een sterke link met het
uitvoeringsprogramma Betrokken Stad en zal in samenhang en
samenwerking gevolg gegeven worden aan de aanbevelingen
en het plan van aanpak om Rotterdammers inclusiever en
toegankelijker inspraak te geven in hun eigen leefomgeving.
Voortgang tweede herziening 2021
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05. Bestuur en Dienstverlening.

Collegetarget 14a. Significant meer
Rotterdammers vinden aan het einde van deze
collegeperiode dat ze meer worden betrokken
in het meedenken over maatregelen in hun
leefomgeving dan aan het begin van deze
collegeperiode.
Realisatie 2020: 34%
Streefwaarde 2021: 35%
Realisatie 2e herziening 2021: 25%

Collegetarget 14b. Significant meer
Rotterdammers vinden aan het einde van deze
collegeperiode dat ze meer worden betrokken
in het meebeslissen over maatregelen in hun
leefomgeving dan aan het begin van deze
collegeperiode.
Realisatie 2020: 24%
Streefwaarde 2021: 25%
Realisatie 2e herziening 2021: 17%
De cijfers van de collegetargets 14a en 14b zijn
fors gedaald ten opzichte van eerdere jaren.
Tijdens het afnemen van de enquête speelde een
aantal zaken een rol die de forse daling kunnen
verklaren. Zo is de Omnibus enquête afgenomen
begin dit jaar toen Nederland nog midden in de
lockdown zat en het perspectief nog onduidelijk
leek. De contacten waren beperkt en nagenoeg
alle voorzieningen gesloten. Daarnaast zien we
in 2021 ten opzichte van 2020 een stijging in de
behoefte tot fysieke manieren van participeren
(digitaal blijft meest populair), terwijl het aanbod
door de crisis geen fysieke mogelijkheden toeliet.
Hier ontstond een kloof die de negatieve tendens
versterkt kan hebben.

Voortgang tweede herziening 2021

Mate waarin gebiedscommissies, wijkraden en
wijkcomités een terugkoppeling ontvangen op
door hen verstrekte adviezen.
Realisatie 2020: 91%
Streefwaarde 2021: 90 %
Realisatie 1e herziening 2021: 90%
Realisatie 2e herziening 2021: 100%
In een tussenmeting van 2021 voor de tweede
herziening zagen we dat 99,5% van de adviezen
afgedaan is of in het proces zit (nog binnen
lopende termijn). Bij de jaarstukken van 2021
wordt het definitieve percentage gegenereerd.
Het percentage kan per meetmoment afwijken
in verband met de gekoppelde termijnen en
binnenkomende adviezen.
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05. Bestuur en Dienstverlening.
Servicenormen dienstverlening
De gemeentelijke servicenormen zijn een ambitie, die deels al gehaald
wordt, deels (nog) niet. In de T2-periode (januari-augustus) zijn 6 van de
10 servicenormen gehaald. Naast de servicenormen meten we ook de
tevredenheid van Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening. De
klanttevredenheid over de baliedienstverlening in de stadswinkels (een score
van 8.3) en telefonische dienstverlening van 14 010 (7,2) wordt in de T2-periode
als goed ervaren door de Rotterdammers.

Hieronder wordt een korte toelichting gegeven over de niet behaalde servicenormen.
Servicenormen

2020

T1
2021

T2
2021

Stadswinkel (balie burgerzaken & belastingen)
3. U kunt een afspraak maken op een van onze locaties:
A.

Hoek van Holland, Rozenburg en Hoogvliet:
in 95% van de gevallen kan iemand binnen
5 werkdagen op afspraak terecht in ieder
van deze drie winkels voor producten die in
deze winkels geleverd worden.

≥ 95%
binnen 5
werkdagen

92%

97%

75%

B.

Centrum, IJsselmonde, Prins-Alexander
en Feijenoord: in 95% van de gevallen kan
iemand binnen 5 werkdagen op afspraak
terecht in tenminste één van deze vier
winkels

≥ 95%
binnen 5
werkdagen

82%

93%

71%

4.

U wordt binnen 10 minuten geholpen
op een locatie als u een afspraak heeft
gemaakt.

≥ 90%
binnen 10
minuten

89%

91%

89%

≥ 80%

68%

80%

76%

≥ 80%
digitaal
aangeboden

78%

79%

79%

Servicenorm 3A en 3B
De COVID-19 crisis legt veel druk op de dienstverlening. De recente
versoepelingen van de maatregelen hebben een piek aan reisbewegingen
veroorzaakt door vakanties van Rotterdammers, buitenlandse studenten
en werkzoekenden. Dit zorgde voor veel extra vraag naar reisdocumenten,
rijbewijzen, eerste vestiging en hervestiging. De drukte aan de balies nam toe
met langere wachttijden voor een afspraak als gevolg. Vooral in juni en juli was
de impact hiervan duidelijk zichtbaar. De gemeente neemt allerlei maatregelen
om zo goed mogelijk met deze piek om te gaan. Zo zijn er extra openstellingen
’s avonds en op enkele zaterdagen. Daarnaast volgt het personeel allround
opleidingen, zodat beter ingespeeld kan worden op acute vraag naar bepaalde
producten en diensten. In een momenteel lastige arbeidsmarkt worden
daarnaast nieuwe medewerkers geworven.

Norm

14 010 (concernbreed)
6.

Kunnen wij u niet direct antwoord geven,
dan wordt u uiterlijk de volgende werkdag
voor 17.00 teruggebeld.

Digitaal (concernbreed)
8.

Voortgang tweede herziening 2021

U mag van ons online dienstverlening
verwachten. Daar waar mogelijk beiden wij
producten online aan.
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05. Bestuur en Dienstverlening.

Servicenorm 8
Steeds meer producten van de gemeente worden
digitaal aangeboden. Zo kunnen Rotterdammers
sinds kort online een starterslening
aanvragen, kunnen ondernemers online een
alcoholwetvergunning aanvragen en kunnen
bedrijven en maatschappelijke organisaties
online een energietransitielening aanvragen om
hun gebouw te verduurzamen of te verbeteren.
Tegelijkertijd stijgt het totaal aantal producten.
Hierdoor wordt de norm van 80% nog net niet
gehaald. De inspanning is erop gericht om voor
het einde van dit jaar de norm te realiseren.

Servicenormen Dienstverlening
Servicenorm 4
De realisatie is in de T2 periode met 2% gedaald. De daling wordt
veroorzaakt door de gemeente genomen maatregelen om de plots
gestegen vraag op te vangen. Om de wachttijden te verkorten, zijn extra
afspraakmogelijkheden aangeboden voor bepaalde producten. Daarnaast
wordt een strakkere planning dan gebruikelijk gehanteerd. Als een
afspraak dan uitloopt, heeft dit meteen gevolgen voor de volgende klant.
Tenslotte wordt in de planning ruimte geboden aan Rotterdammers die een
spoedaanvraag hebben. Dit maatwerk zorgt voor extra druk op de reguliere
afspraken.

Servicenorm 6
Het aantal tijdig teruggebelde burgers is in
de T2-periode gedaald van 80% naar 76%. De
voornaamste oorzaak hiervan betreft een technische
storing. Door de storing is het niet altijd mogelijk om
telefoontjes direct door te verbinden. Dit resulteert
in meer terugbelverzoeken, welke niet altijd uiterlijk
de volgende werkdag kunnen worden ingepland.
Aan een structurele oplossing voor de storing wordt
gewerkt.

Voortgang tweede herziening 2021

Financiële bijstelling Bestuur en dienstverlening x 1.000

-€ 

1.199

Wijk aan zet

-€ 

966

Knelpunt taakveld Raad: onderzoek Feyenoord-City

-€

522

Actualisatie budgetten college

€

292

Technische wijzigingen, taakmutaties, kasschuiven en kleine bijstellingen

-€

3

Meer weten? Klik hier.
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06. Cultuur, Sport en Recreatie.
Corona en Cultuur

New Deal Cultuur - Herstart en transitie

Corona heeft de cultuursector in 2020 en 2021
hard geraakt. Grote delen van de sector waren
lange tijd niet of beperkt geopend; evenementen
en festivals waren onmogelijk. Zelfstandigen
(kunstenaars, creatieve ondernemers, maar
ook technici, decorontwerpers en bouwers en
andere werkzamen in de cultuursector) zagen
hun inkomsten zo goed als verdampen omdat
opdrachten uitbleven. Op initiatief van de
sector zelf heeft de Denktank New Deal Cultuur
aan de gemeente aanbevelingen gedaan voor
herstel en doorstart van de sector na corona.
Voor de uitwerking van de aanbevelingen van
de Denktank voegde de gemeenteraad € 12,3
miljoen toe aan de cultuurbegroting (€ 6 miljoen
voor noodsteun in de maanden januari tot en met
april 2021; € 6,3 miljoen voor noodsteun, herstart
en transitie vanaf mei 2021). De € 12,3 miljoen
was door het Rijk eind 2020 beschikbaar gesteld
voor de instandhouding van de lokale culturele
infrastructuur.

De aanbevelingen van de Denktank New Deal Cultuur gaan uit van drie
sporen: noodsteun, herstart en transitie. De sporen hebben tot doel de
sector in stand te houden, zo snel mogelijk na corona te herstarten en zo
te transformeren dat deze weerbaarder, wendbaarder en veerkrachtiger is
dan voor corona. Inmiddels is een nieuwe ronde noodsteun opengesteld.
De aanbevelingen voor de herstart van de sector zijn gestart met een
campagne en de voorbereiding van een cultureel programma voor lokale
initiatieven in de gebieden. Voor zelfstandige makers en creatieven in de
sector komt nog in 2021 bovendien een extra subsidiemogelijkheid voor
de herstart van hun beroepspraktijk. Maatregelen voor de ondersteuning
van de cultuursector in haar transitie zijn in ontwikkeling.

Voortgang tweede herziening 2021

Noodsteun cultuursector
In navolging van het Denktankadvies heeft het gemeentebestuur besloten voor
de periode mei tot en met december 2021 opnieuw noodsteun te verlenen.
De regeling biedt steun aan meerjarig gesubsidieerde culturele organisaties,
amateurverenigingen en privaat gefinancierde culturele ondernemingen in
Rotterdam. Voor deze ronde noodsteun is € 4 miljoen beschikbaar.
Omdat de meeste gesubsidieerde culturele instellingen door corona naar
verwachting hun prestatieafspraken in 2021 opnieuw niet kunnen realiseren,
worden met hen aangepaste afspraken gemaakt over de verantwoording van
hun resultaten. Ook voor 2022 wordt rekening gehouden met noodzakelijke
coulance; herstel van de cultuursector zal geruime tijd duren.
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06. Cultuur, Sport en Recreatie.
Sport
Nadat de binnensportaccommodaties nagenoeg
het hele eerste half jaar van 2021 gesloten waren,
zijn ze nu (met nog enige beperkingen) weer
geopend. Hiermee is de sportbeoefening weer op
gang gekomen.

Coronasteun voor speeltuinen,
scoutingorganisaties
en sportaccommodaties
Wij hebben een subsidieregeling coronasteun
voor speeltuinen en scoutingorganisaties
vastgesteld. Verder is een subsidieregeling
voor de exploitanten van sportaccommodaties
vastgesteld voor de exploitatieverliezen over
het eerste half jaar van 2021. Hierbij maken we
gebruik van de Rijksregeling specifieke uitkering
zwembaden en ijsbanen.

Financiële bijstelling Cultuur, Sport en Recreatie x 1.000

€

3.565

Vrijval bestemmingsreserve Evenementenfonds: i.v.m. niet doorgaan
evenementen rondom het Eurovisie Songfestival

€

3.000

Vrijval extra middelen eenderde regeling

€

500

Vrijval bestemmingsreserve Onderzoeks- en voorbereidingskosten Centrale
Bibliotheek Rotterdam, de reserve is niet meer nodig

€

340

Technische wijzigingen, taakmutaties, kasschuiven en kleine bijstellingen

-€ 

275

Meer weten? Klik hier.
Voortgang tweede herziening 2021
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07. Economische zaken.
Herstel en vernieuwingsagenda
De Herstel- en vernieuwingsagenda is een adaptieve agenda. Dat betekent
dat de koers en maatregelen bijgestuurd kunnen worden afhankelijk
van de ontwikkelingen in de economie en de voortgang en impact
van de maatregelen. Juni 2021 is de eerste monitor van de Herstel- en
vernieuwingsagenda verschenen en in de gemeenteraad behandeld.
Voor de korte en middellange termijn zijn onder andere de volgende
aanvullende activiteiten in 2021 opgestart en geïntensiveerd:
• Intensivering van inzet op innovatie ondersteuning van het MKB;
concreet is de regeling digivouchers opnieuw opengesteld.
• Inrichten van een coronaloket waar ondernemers hun creatieve ideeën
kunnen voorleggen en snel uitsluitsel krijgen, binnen 48 uur een (eerste)
antwoord.
• Faciliteren van herstel van de aantrekkingskracht van de stad onder
meer door uitbreiding van terrassen in de stad te faciliteren met de
voucherregeling terrassen.
• Het uitvoeren van promotiecampagnes gericht op de regionale en
landelijke bezoekersmarkt, onlangs door Rotterdam Partners gelanceerde
DO-ristcampagne.
• Venture café organiseert elke donderdag de thursday gathering. Online
zolang dat moet, hybride en liefst fysiek, wanneer mogelijk.

Voortgang tweede herziening 2021

Het gezamenlijk toekomstbeeld vitale kerngebieden gericht op
een aanpak van de winkelgebieden is vastgesteld en voor de
implementatie samen met de ondernemers en vastgoedeigenaren
is een kwartiermaker gestart met het inrichten van een
Uitvoeringsorganisatie Vitale Kerngebieden.
Vanwege de coronamaatregelen heeft de uitwerking van de
marktvisie vertraging opgelopen. De planning is dat begin vierde
kwartaal 2021 de marktvisie aan het college wordt aangeboden.
De aan de visie gekoppelde pilots starten zodra besluitvorming
heeft plaatsgevonden en de coronamaatregelen het toelaten.

September 2021
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07. Economische zaken.
Rotterdam Sterker Door: De subsidie Digitaliseringsvoucher
MKB is bedoeld om bedrijven te helpen omzet en/of marktbereik
te behouden, of te vergroten nu fysieke klantbezoeken door
corona beperkt worden. De gemeente Rotterdam geeft kleine
MKB-bedrijven hierbij een steuntje in de rug. De helft van hun
investering in digitalisering is door de gemeente vergoed met een
maximum van € 2.500 ex. btw.
Aantal aangevraagde vouchers: 203
Aantal verstrekte vouchers: 133
Investeringsbedrag gemeente: € 264.103
Er worden minder subsidies toegekend doordat niet alle
aanvragers een aannemelijke onderbouwing heeft hoe de
investering bijdraagt aan het behoud van omzet of marktbereik.

Rotterdam Sterker Door: De subsidie Horeca-vouchers is bedoeld
om horecaondernemers te helpen bij het corona proof maken van
hun terrassen en/of horecagelegenheid om zich voor te bereiden op
de landelijke heropening van de horeca. Ondernemers krijgen een
vergoeding van maximaal € 500 voor de aanschaf van producten of
diensten die bijdragen aan het corona proof maken van hun horecaterras
of een horecagelegenheid.
Aantal aangevraagde vouchers: 129
Aantal verstrekte vouchers: 121
Investeringsbedrag gemeente: € 50.000

Voortgang tweede herziening 2021

Transformatie kantoren: het (laten) transformeren
en/of onttrekken van tenminste 180.000 m2 bruto
vloeroppervlak uit de voorraad kantoren in Rotterdam
gedurende de periode van 1 januari 2018 tot 1
november 2021
Realisatie t/m 2020: 160.000 m2
Streefcijfer t/m 2021: > 180.000 m2
Realisatie t/m 2e herziening 2021: 289.000 m2.
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07. Economische zaken.
MKB RNE proof: In deze collegeperiode worden er minimaal 5.000
MKB’ers gesproken, waarbij de mogelijkheden van de nieuwe
economie voor hun bedrijfsvoering worden belicht
Realisatie t/m 2020: 2.061
Streefcijfer t/m 2021: niet van toepassing
Realisatie t/m 2e herziening 2021: 2.269
Door te inspireren-informeren- activeren willen we MKB-bedrijven
bereiken om ze te stimuleren digitaal, duurzaam en circulair te
ondernemen. Het programma is als gevolg van Corona later gestart
en ook als gevolg van Corona blijft het zaak om goed te peilen waar
ondernemers op dit moment behoefte aan hebben. Er is gestart
met een (Tijdelijke) uitbreiding van inzet op de Ondernemersbalie
en de bedrijfscontactfunctie; Van fysieke ontmoeting naar digitale
ontmoeting via het Venture Café, Blue City en het UPstreamfestival;

Uitgelokte investeringen, FTE, nieuwe vestigers door inzet
fondsmiddelen en inzet van de gemeente:
Realisatie t/m 2020: € 716 miljoen, 2.395 fte en 175 vestigers
Streefcijfer t/m 2021: € 700 miljoen, 2.000 fte en 50 vestigers
Realisatie t/m 2e herziening 2021: € 758 miljoen, 3.616 fte en 207
vestigers
Bovenstaande cijfers zijn tot stand gekomen door uitgelokte private
investeringen in de clusters om een versnellingsimpuls te geven naar
een nieuwe economie, waarbij de gemeente samenwerkt met onder
meer Innovation Quarter en Rotterdam Partners.

Voortgang tweede herziening 2021

Financiële bijstelling Economische zaken x 1.000

€

1.039

Technische wijzigingen, taakmutaties, kasschuiven en kleine bijstellingen

€

1.039

Meer weten? Klik hier.
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08. Maatschappelijke
Ondersteuning.
Collegetarget 5: voor 15.000 Rotterdammers
met financiële problemen is een individueel
ondersteuningsplan opgesteld
Realisatie 2020: 7.517 cumulatief
Streefwaarde 2021: 15.000 cumulatief
Realisatie 2e herziening 2021: 9.860 (tot en met
15 augustus 2021)

Collegetarget 4a: 80% van alle Rotterdamse
statushouders met een bijstandsuitkering is binnen 6
maanden na toekenning van de uitkering gestart met
een inburgeringstraject
Realisatie 2020: 42%
Streefwaarde 2021: 80%
Realisatie 2e herziening 2021: 49% (peildatum
augustus 2021)
We zitten niet op de beoogde 80%. Dit komt mede door
het coronavirus wat de start van trajecten (bijvoorbeeld
in groepsverband) heeft bemoeilijkt. Daarnaast was de
nieuwe Wet inburgering weer uitgesteld. Deze gaat nu
per 2022 in. De statushouder is onder de huidige wet zelf
verantwoordelijk om zich op tijd in te schrijven voor een
inburgeringscursus. De gemeente kan dit nu nog niet
afdwingen.

Voortgang tweede herziening 2021

Collegetarget 4b: daling van het aantal
bijstandsuitkeringen voor statushouders van
1.929 naar 1.507:
Realisatie 2020: 1.989
Streefwaarde 2021: 1.507
Realisatie 2e herziening 2021: 2.101 (peildatum
augustus 2021)
Het aantal bijstandsgerechtigden is sinds de
coronapandemie toegenomen. We blijven de
intensieve aanpak voortzetten en zetten extra
dedicated jobhunters en jobcoaches in.

Corona bracht ook veel onzekerheden en angst
met zich mee waardoor de focus bij sommige
Rotterdammers op andere zaken is komen te
liggen. Ondanks dit alles is het in 2020 gelukt
3.994 Rotterdammers die zich bij de gemeente
hebben gemeld een ondersteuningsplan
aan te bieden. Dat zijn er 471 meer dan in
2019 en hebben we een stijgende lijn te
pakken. In totaal zijn er in 2019 en 2020 7.517
ondersteuningsplannen opgesteld. Ook in
2021 hebben we te maken met corona en
de beperkingen als gevolg hiervan die van
invloed zijn op de realisatie van het aantal
ondersteuningsplannen.
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08. Maatschappelijke Ondersteuning.
Collegetarget 7: de eenzaamheid onder ouderen (65+)
daalt 3% punt van 53% in 2017 tot 50% in 2021
Realisatie 2020: niet bekend, rapportage in 2021
Streefwaarde 2021: 50%
Realisatie 2e herziening 2021: 56%

Tijdens de coronaperiode is de matige en ernstige eenzaamheid
gestegen van 53% in 2017 naar 56%. De ambitie van het college
om de eenzaamheid onder ouderen verder terug te dringen (50%
in 2022) lijkt niet gerealiseerd te kunnen worden. Het onderzoek
voor de eindmeting van de collegetarget loopt op dit moment en de
uitkomsten daarvan worden meegenomen in de verantwoording van
de collegetargets.
Eenzaamheid onder ouderen heeft de afgelopen jaren veel van
onze aandacht gekregen. Niet voor niets was Rotterdam de eerste
gemeente van Nederland met een eenzaamheidsaanpak. Tijdens
de coronacrisis is enorm geprofiteerd van het feit dat er al een goed
draaiende infrastructuur rond ouderen stond en hebben we met
de Sociale Hulpdienst Corona een aanvullende laagdrempelige
ondersteuning opgezet. Want met corona en de bijbehorende
maatregelen lag een stijging van de eenzaamheid in de lijn van de
verwachting. Daarom hebben we – samen met de vele partners in de
stad - alles in het werk gesteld om deze toename zoveel als mogelijk
te beperken. Helaas zien we dat de coronamaatregelen impact
hebben en zien we een stijging van 3%. Dit is zorgelijk.

Voortgang tweede herziening 2021

Gelukkig is er inmiddels weer steeds meer mogelijk en kunnen de
activiteiten die vanwege corona geen doorgang konden vinden,
weer worden opgestart. Daarnaast zetten we dit jaar met het
programma Rotterdam, Ouder en Wijzer extra in op het bereik
van ouderen en het verder doorontwikkelen van de interventies.
De verschillende onderdelen van het programma, waaronder de
interventies op het terugdringen van eenzaamheid, hebben we ook
een plek gegeven in de inkoop WMO en Welzijn, waarmee er vanaf
2022 een Rotterdams ouderenpakket staat. Zo kunnen we met een
verscheidenheid aan maatregelen 40.000 ouderen bereiken en
eenzaamheid de komende jaren verder aanpakken. Het opnieuw
omlaag brengen van de eenzaamheid onder ouderen blijft een
hoofdprioriteit van dit college.
Vanuit het ministerie van VWS zijn extra middelen voor de
bestrijding van eenzaamheid onder ouderen beschikbaar gesteld
om daarmee bij te dragen aan het herstel van de samenleving van
de gevolgen van corona. Hiermee kunnen ruim 20 extra projecten
voor ouderen van start gaan.
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08. Maatschappelijke Ondersteuning.
Collegetarget 8: 19.000 afgeronde taaltrajecten voor
laaggeletterde Rotterdammers
Realisatie 2020: 3.642
Streefwaarde 2021: 5.400
Realisatie 2e herziening 2021: 1.939
De continuïteit van de taallessen is gewaarborgd door online
lessen. Met de versoepelingen van de maatregelen zijn naast online
cursussen de fysieke lessen weer mogelijk. De verwachting is dat het
Jaar van de Taal, de fysieke lessen en meer mogelijkheden voor de
fysieke werving van cursisten tot een toename van deelnemers gaan
leiden. We verwachten 5.570 afgeronde trajecten in 2021.

Voortgang tweede herziening 2021

Doorstroom werkzoekenden Prestatie010 naar re-integratie
of direct naar werk
Realisatie 2020: 709
Streefwaarde 2021: 850 (het aantal is bijgesteld in de Voorjaarnota)
Realisatie 1e herziening 2021: 142 (april 2021)
Realisatie 2e herziening 2021: 254 (juli 2021)
Onze ambitie is dat dit jaar 850 werkzoekenden de stap naar een reintegratietraject maken of direct uitstromen uit de uitkering. Hoewel de
aantallen sinds de heropening stijgen, laat bovenstaand cijfer zien dat de
coronacrisis de werkzoekenden van Prestatie010 hard treft. Werkzoekenden
gaven de afgelopen periode aan dat ze uit angst voor besmetting voorzichtig
werden met naar buiten gaan. Ook misten ze sociaal contact doordat activiteiten
tijdelijk stopten. Gelukkig wordt nu het vrijwilligerswerk op de meeste locaties
weer opgepakt en vinden taal- en beweegtraining ook weer deels fysiek plaats.
Daarmee is de verwachting dat de teller de aankomende periode weer verder
oploopt.
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08. Maatschappelijke Ondersteuning.
Jonge statushouders in de bijstand
Realisatie 2020: 486
Streefwaarde 2021: 501
Realisatie 1e herziening 2021: 441 (april 2021)
Realisatie 2e herziening 2021: 475 (augustus 2021)
Er stromen minder jonge statushouders in de
bijstand. Omdat deze groep jongeren relatief vaak
uitstroomt naar onderwijs, hebben veranderingen op
de arbeidsmarkt minder invloed op de uitstroom in
deze doelgroep. Dit samen resulteert in een lagere
realisatie.

Financiële bijstelling Maatschappelijke
ondersteuning x 1.000

-€ 

4.717

Inzet Aanpak problematiek jeugdzorg

-€

601

Technische wijzigingen, taakmutaties, kasschuiven en kleine bijstellingen

-€ 

4.116

Uitstroom jongeren bijstand
Realisatie 2020: 1.672
Streefwaarde 2021: 1.150
Realisatie 1e herziening 2021: 569 (april 2021)
Realisatie 2e herziening 2021: 1.063 (augustus 2021)

Meer weten? Klik hier.

De effecten van corona lijken jongeren in een kwetsbare positie
harder geraakt te hebben dan de groep zelfredzame jongeren. Met de
versoepelingen van de RIVM-maatregelen zien we een toename in de
uitstroom. Voor de groep kwetsbare jongeren geldt dat hun uitstroom niet
gelijk op zal gaan met het aantal openstaande vacatures. Deze jongeren
hebben zorg en/of ondersteuning nodig, voordat zij (opnieuw) de stap
naar werk of onderwijs kunnen maken.

Voortgang tweede herziening 2021
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09. Onderwijs.
Nationaal Programma Onderwijs: In tijden van corona lopen de
leervertragingen in het onderwijs op en dat raakt kwetsbare kinderen het
hardst. Hiervoor is vanuit het Rijk het Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
in het leven geroepen. Het programma is bedoeld om onderwijsvertragingen
in te lopen en moet leerlingen ondersteunen die het moeilijk hebben door
schoolsluitingen en corona. Gemeenten krijgen uit het NPO budget voor hun rol
in voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs tot en met schooljaar
2022-2023. Dit is in aanvulling op en ter ondersteuning van de middelen die
scholen zelf krijgen. In Rotterdam werken we aan een integrale aanpak zodat
de middelen op een effectieve en duurzame manier ingezet worden. Het
programma wordt in overleg met schoolbesturen nader uitgewerkt en zal in de
komende 2 jaar worden uitgevoerd.

Zomertalent010: Om leervertragingen in te
halen, werd ook in 2021 een zomerprogramma
georganiseerd. Het Zomertalent010 was bedoeld
om kinderen en jongeren een steuntje in de rug
te geven door een inspirerende en uitdagende
invul-ling van de zomervakantie te bieden.
Het Zomertalent010 was met name gericht
op de taalvaardigheid en bood een leerzaam
programma verspreid over verschillende locaties
in de stad.

Voortgang tweede herziening 2021

Leraren: Met de Rotterdamse aanpak leraren
richten we ons op het beperken van het
lerarentekort en de tekorten in de kinderopvang.
Het aantal zij-instromers stijgt hierdoor en meer
onderwijsprofessionals ontwikkelen zichzelf
via de lerarenbeurs. Daarnaast zetten we in op
het anders en duurzaam organiseren van het
onderwijs. Een mooi voorbeeld hiervan is het
onderwijsconcept Rotterdams Goud. De kern
van deze succesvolle aanpak is de splitsing
van zakelijk en onderwijskundig leiderschap.
De leraren kunnen zich daarmee volledig
concentreren op het onderwijs en worden
ontzorgd op andere terreinen. Vanaf 2021
krijgen leerlingen van zes scholen van drie
schoolbesturen voor het eerst les op deze manier.

Digitalisering: Door corona is het besef toegenomen dat
digitale geletterdheid essentieel is om mee te kunnen doen
in de maatschappij. Daarom verkent de gemeente samen met
schoolbesturen of een extra impuls in digitale infrastructuren en
vaardigheden nodig is en welke kansen daarvoor gezien worden.
Daarnaast wordt digitale geletterdheid in de dagprogrammering
voorgezet en krijgen kinderen in het basisonderwijs gratis
programmeerlessen. De gemeente ondersteunt ook de verdere
ontwikkeling van de IT Campus.
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09. Onderwijs.
Dagprogrammering: Om talenten beter te
benutten werken we in het kader van NPRZ met
het Rijk samen met de onderwijsinstellingen en
andere partners aan tien uur dagprogrammering.
In deze uren bieden we leerlingen extra
activiteiten aan op het gebied van taal,
rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling,
loopbaanoriëntatie, sport, kunst, cultuur en
natuur. Vanaf het schooljaar 2020-2021 geven
alle dertig po-scholen binnen de Children’s
Zone invulling aan tien uur dagprogrammering.
Inmiddels zijn er ook zes scholen buiten de
Children’s Zone hiermee gestart. Daarnaast is de
dagprogrammering nu ook opgezet voor acht voscholen in het NPRZ-gebied.

Collegetarget 6: Meer kinderen/jongeren bereiken in
deze collegeperiode een hoger onderwijsniveau.
Er zijn geen nieuwe realisatiecijfers beschikbaar ten
opzichte van de Voorjaarsnota. In tijden van corona
lopen de leervertragingen in het onderwijs op en
dat raakt kwetsbare kinderen het hardst. Dit vraagt
komende periode meer dan ooit om focus en extra inzet
op de collegeambities. Dit doen we mede invulling
te geven aan het Nationaal Programma Onderwijs
(NPO) dat door het Rijk in het leven is geroepen. Het
programma is bedoeld om onderwijsvertragingen in te
lopen en moet leerlingen ondersteunen die het moeilijk
hebben door schoolsluitingen en corona.

Voortgang tweede herziening 2021

Aantal gerealiseerde projecten opgenomen in
Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2015-2019
Realisatie 2020: 1
Streefwaarde 2021: 13
Realisatie 1e herziening 2021: 0 (verwachte aantal voor
2021 is 3)
Realisatie 2e herziening 2021: 0 (verwachte aantal voor
2021 is 3)

Inmiddels zijn zeven projecten in de
uitvoeringsfase. De verwachting is dat drie
projecten hiervan in 2021 worden opgeleverd.
Daarmee wordt de oorspronkelijke
verwachting nog niet gehaald. Wel zien we
dat voor meer en meer projecten de business
case wordt vastgesteld en zij daarmee in de
realisatiefase belanden. Daarnaast worden
er inmiddels meer projecten uitgevoerd dan
opgenomen in het oorspronkelijke IHP 20152019. In de loop van tijd zijn er projecten
toegevoegd, waaronder investeringsprojecten
uit het huisvestingsprogramma. Ook is er
gestart met de renovatie en vervanging van
schoolgebouwen uit het IHP 2020-2023.
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09. Onderwijs.
NPRZ Onderwijshuisvesting: start nieuwbouw
aantal vo-scholen
Streefwaarde 2021: 3
Realisatie 1e herziening 2021: 3
Realisatie 2e herziening 2021: 3
De nieuwbouwprojecten die zijn opgenomen
in het convenant zijn op dit moment in
voorbereiding. Het Zuider Gymnasium ligt op
schema om eind 2021 te worden opgeleverd.
De verwachte oplevering voor scholen in het
Stadionpark is in 2024. Onlangs is besloten dat
de gemeente, stichting BOOR en Hogeschool
Rotterdam samenwerken aan een nieuw
schoolcomplex in het ontwikkelgebied Parkstad.
Daarmee ontstaat een unieke samenwerking
tussen het voortgezet en hoger onderwijs en
wordt het onderwijsaanbod op Zuid verder
verrijkt. De nieuwbouw moet in 2025 klaar zijn.
De vestiging van een havo- en vwo-afdeling op
de Kop van Zuid is één van de afspraken uit het
convenant. Dat er nu meer ruimte komt voor
hoger onderwijs past ook bij de ambitie van de
gemeente Rotterdam en de onderwijspartners
voor meer hoger onderwijs op Zuid.

Financiële bijstelling Onderwijs x 1.000

€

766

Technische wijzigingen, taakmutaties, kasschuiven en kleine bijstellingen

€

766

Meer weten? Klik hier.

Voortgang tweede herziening 2021
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10. Openbare orde en Veiligheid.
 Handhavers en politie blijven werken aan het
versterken van de samenwerking. Samenwerking
is een continu proces. In 2021 zijn belangrijke
stappen gezet in het borgen en bestendigen van
deze samenwerking. Nieuwe ambities om de
samenwerking te intensiveren worden uitgewerkt
voor werving & selectie, communicatie(middelen),
opleidingen en informatie-uitwisseling.
 O
 ndermijning: de afgelopen maanden zijn de
controles, met inachtneming van COVID-19
maatregelen, weer in gang gezet op Zuid, in de
Spaanse Polder, Delfshaven en het Waalhavengebied.
 M
 aatregelen vuurwapengeweld: politie en OM
zetten zwaar in op opsporing en combineren onder
andere informatie van getuigen en uit systemen
met camerabeelden. De inzet van cameratoezicht
is dus belangrijk. Gemeentelijke inzet is gericht op
denormaliseren van wapenbezit door middel van
campagnes en community building; de bevoegdheden
van de burgemeester zijn gebruikt om beschoten
panden te sluiten.
 In het tweede kwartaal 2021 is de fenomeenaanpak
messengeweld uitgebreid met de start van de
campagne ‘Geweldig Rotterdam’. Meer specifiek is
ook besloten om te komen met een actieplan aanpak
jeugdcriminaliteit Beverwaard.

Voortgang tweede herziening 2021

Collegetarget 13: Veiligheid
Voortgang in één oogopslag

Streefwaarde
2020

Realisatie eerste
herziening 2020

Streefwaarde
2021

13a Hoger veiligheidsniveau

>108

110

>108

13b Gemiddeld niveau laagst scorende 18 wijken

>88

92

>88

Tarwewijk

76

85

78

Hillesluis

80

95

82

Bloemhof

87

83

89

Carnisse

89

81

91

Oude Westen

90

87

92

13c 5 laagst scorende wijken

Ten opzichte van vorig jaar zijn er
geen nieuwe realisatiecijfers omdat
deze collegetarget tweejaarlijks wordt
gemeten. De volgende meting komt
eind van dit jaar / begin volgend jaar
voor de eindverantwoording van de
collegetargets.
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10. Openbare orde en Veiligheid.
Aanpak high impact crimes

De dalende trend in het aantal woninginbraken,
overvallen en straatroven zet zich ook in de
eerste helft van dit jaar onverminderd door.
Hierbij moet in de vergelijking van de cijfers
ten opzichte van vorig jaar rekening gehouden
worden met de coronamaatregelen. Deze zijn van
invloed geweest op de gelegenheidsstructuren
voor het plegen van HIC-delicten.

Halfjaarcijfers High Impact Crime (Q1-Q2)
In onderstaand overzicht zijn de HIC-cijfers van
de eerste zes maanden in 2019, 2020 en 2021
weergegeven:

Gemeente Rotterdam: Aantal HIC delicten eerste helft 2019-2021
Woninginbraken

Overvallen

Straatroven

Januari t/m juni
2019
Totaal 2019

884
1869

69
135

216
460

Januari t/m juni
2020
Totaal 2020

700
1447

67
106

213
371

Januari t/m juni
2021

453

40

116

Daling t.o.v. eerste
helft 2020

-35,3%

40,3%

-45,5%

Financiële bijstelling Openbare
orde en Veiligheid x 1.000

€

877

Technische wijzigingen, taakmutaties,
kasschuiven en kleine bijstellingen

€

877

* Aantal woninginbraken en pogingen daartoe

Meer weten? Klik hier.
Voortgang tweede herziening 2021
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11. Stedelijke inrichting
en ontwikkeling.
Bestuursopdracht Financiële sturing
Stadsontwikkeling
Tijdens de voorjaarsretraite 2021 heeft het college
besloten de concerndirecteur Stadontwikkeling
en de Concerncontroller de Bestuursopdracht
Financiële sturing Stadsontwikkeling te geven.
De opdracht vraagt om antwoord te geven op de
vraag of de terugloop in algemene middelen voor
de bouwopgave, duurzaamheidsopgave en de
structurele opgave voor economie vanaf 2024
opgevangen kan worden door reallocatie van de
totale beschikbare middelen. De bestuursopdracht
loopt in totaal twee jaar en is opgeknipt is twee fases.
De eerste fase bestaat uit voorstellen op hoofdlijnen
welke in deze begroting waar mogelijk al worden
verwerkt en uit beter inzicht in de samenhang
tussen doelstellingen, capaciteit en middelen van
stadsontwikkeling. De tweede fase richt zich op
de verdere implementatie van de gesignaleerde
organisatorische en financiële verbeteringen binnen
het concern.
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Door de opdrachtnemers zijn voorstellen voor
de oplossingen voor de drie opgaves gedaan.
Een deel van deze oplossing richt zich op een
andere manier van dekking van de capaciteit en
middelen dan via de algemene middelen of het
toerekenen van kosten in de bouwopgave aan
initiatiefnemers. Voor verwerking van al deze
voorstellen is nadere uitwerking noodzakelijk. De
overige oplossingen worden nader uitgewerkt en
naar verwachting in de Begroting 2023 betrokken.
In deze begroting wordt wel, voor de
jaarschijven 2023 en 2024, een raming van
reële Rijksbijdragen aan de gedecentraliseerde
taken voortkomende uit het Klimaatakkoord
opgenomen. Daardoor kunnen de lasten
evenredig worden opgehoogd. De concerndirectie
en het college erkennen de noodzaak om ten
aanzien van deze drie opgaven de continuïteit
naar de organisatie te bevestigen. Deze
erkenning zorgt voor rust en stabiliteit naar de
organisatieonderdelen die werken aan deze
opgaven.
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11. Stedelijke inrichting en ontwikkeling.
Coulanceregeling Vastgoed

Goed huren en verhuren

Vanwege corona beperkingen heeft het college begin 2020 ingestemd met
uitstel van betaling van huur. Hiervan is door ruim 230 huurders op enig
moment gebruik van gemaakt. In het verlengde hiervan heeft het college op
2 maart 2021 besloten om voor de huurders die als gevolg van corona uitstel
van betaling hebben gekregen een permanente regeling te treffen waarbij
een deel van huurachterstand wordt kwijtgescholden. Het percentage van
kwijtschelding is afhankelijk van de mate waarin de huurder is getroffen door
de rijksmaatregelen waardoor exploitatie moeilijk, zo niet onmogelijk was en
bedraagt maximaal 50% van de huurachterstand. De regeling is vanwege de
rechtsgelijkheid opengesteld voor alle huurders. Daarmee wordt aangesloten
bij de uitspraken die in diverse rechtszaken over dit onderwerp zijn gevoerd.
Huurders zijn hiervoor aangeschreven. Ook is via de pers en op de website de
regeling bekend gemaakt.

Het actieplan Goed (ver)huren is gericht op het
optreden tegen misstanden op de verhuurmarkt en het
bevorderen van goed verhuurderschap. Door onder
andere ondersteuning en advisering van huurders en
voorlichting aan verhuurders, maar ook door inzet van
nieuw instrumentarium zoals een verhuurdersvergunning
wordt hierop gestuurd. Het is een stedelijke aanpak met
extra inzet in 6 kwetsbare wijken. Door grote concurrentie
op ervaren personeel kost het opschalen naar voldoende
en voldoende ingewerkt personeel tijd. Hierdoor is een
onderbesteding van € 1.500 ontstaan.

Uiteindelijk hebben bijna 150 huurders hiervoor een aanvraag ingediend. Dit
aantal is minder dan verwacht omdat voor veel huurders de tegemoetkoming
van het rijk via diverse sectorale regelingen vaak dusdanig is dat men hiermee
voldoende compensatie heeft. Dat geldt dan met name ook voor de sectoren
sport en cultuur. De regeling besloeg oorspronkelijk de periode 1 maart 2020 tot
en met 31 maart 2021 maar is vanwege de verlenging van de coronamaatregelen
in het voorjaar van 2021 verlengd tot 1 juli 2021. Aanvragen hiervoor konden nog
tot 30 september 2021 worden ingediend.

Voortgang tweede herziening 2021
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11. Stedelijke inrichting en ontwikkeling.
Collegetarget 1: De stijging van de CO2uitstoot wordt in deze collegeperiode
omgebogen naar een dalende trend die leidt
tot 49% CO2-reductie in 2030, gemeten t.o.v.
het jaar 1990
Realisatie 2019: 29,2 Mton
Realisatie 2020: 26,2 Mton
Streefwaarde 2021: <31,9 Mton
Realisatie 2e herziening 2021: niet bekend,
gegevens beschikbaar najaar 2021
De daling in 2020 is groter dan verwacht. Dat is voor een groot deel het gevolg
van de coronacrisis. Zo daalde de productie bij de raffinaderijen en chemie en
nam het wegverkeer af. Ook zorgde een langdurige storing bij de Riverstone
kolencentrale voor een afname van de CO2-uitstoot. De DCMR rapporteert naast
de, grotendeels tijdelijke, daling van de CO2-uitstoot door externe factoren, ook
een dalende trend in de energiesector en de gebouwde omgeving. Deze daling
is mede het gevolg van de groei van hernieuwbare energie uit zon en wind en de
energietransitie in de gebouwde omgeving. Dat neemt niet weg dat inspanning
nodig blijft om deze daling bestendig te maken onder andere door de uitvoering
te geven aan plannen van het Rotterdams Klimaat Akkoord.
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Collegetarget 2: Vanaf 2020 zijn er geen straten
meer waar de Europese gezondheidsnorm voor
NO2 wordt overschreden. Ook na 2020 blijven
we werken aan het verder verbeteren van de
luchtkwaliteit.
Realisatie 2020: 0 meetstations met
overschrijding
Streefwaarde 2021: niet van toepassing
Realisatie 2e herziening 2021: niet bekend,
gegevens beschikbaar eind december 2021
De luchtkwaliteit wordt beïnvloed door de totale
uitstoot van de verschillende bronnen (verkeer,
scheepvaart en industrie) maar ook door de
weersomstandigheden. Warm weer of mist kan
leiden tot hogere concentraties, regen en wind tot
lagere concentraties. In de afgelopen twee jaar is
het aantal knelpunten teruggebracht van twaalf
naar nul. Onze monitor toont aan dat ook het
laatste knelpunt (Doklaan bij de Maastunnel) is
opgelost, mede dankzij extra inzet in de vorm van
verkeersmaatregelen op de Maastunnelcorridor.
De definitieve cijfers zijn echter pas in het vierde
kwartaal van 2021 beschikbaar.
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11. Stedelijke inrichting en ontwikkeling.
Collegetarget 11: 20 ha groen erbij in 2022 t.o.v.
2018
Realisatie t/m 2020: 12,8 ha
Streefwaarde t/m 2021: 15 ha
Realisatie t/m 1 juli 2021: 13,8 ha
De ecologische verbinding ‘Rondje Eiland
van Brienenoord - Park de Twee Heuvels’ is
in uitvoering. De start van de andere twee
ecologische verbindingen is nog in 2021 voorzien.
Vooralsnog leiden de genomen maatregelen
tegen COVID-19 niet tot vertraging in de aanpak
en loopt de voortgang op schema. De verwachting
is dat de streefwaarde van deze collegetarget
wordt gerealiseerd.

Financiële bijstelling Stedelijke inrichting en ontwikkeling €
x 1.000

21.776

Vrijval voorziening Grondbank Zuidplas

€

6.810

Aframing Bijdrage Grondbank Zuidplas

€

344

Actualisatie grondexploitaties

€

4.300

Coulanceregeling Vastgoed

€

4.000

Goed huren en verhuren

€

1.500

Technische wijzigingen, taakmutaties, kasschuiven en kleine bijstellingen

€

4.822

Collegetarget 12: Binnen 4 jaar start bouw van 18.000 woningen
Realisatie 2020: 10.383
Streefwaarde t/m 2021: 18.000
Realisatie t/m 2e herziening 2021: circa 12.000
Het college blijft zich maximaal inzetten om de bouwproductie
in de huidige collegeperiode te maximaliseren en om voldoende
bouwlocaties op te starten zodat ook in de komende jaren een hoge
productie gerealiseerd kan worden.

Voortgang tweede herziening 2021

Meer weten? Klik hier.
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12. Verkeer en Vervoer.
Corona
De coronacrisis heeft ook in 2021 nog steeds een grote invloed op het leven van
de Rotterdammers. De verschillende typen maatregelen die het Rijk hanteert en
gehanteerd heeft, hebben aanzienlijke effecten op het verplaatsingspatroon van
de Rotterdammers en de bezoekers aan onze stad. Ook nu de maatregelen terug
geschaald zijn ten opzichte van eerder dit jaar, heeft dit nog steeds zijn weerslag
op de grootte van de verkeersstromen in de stad en het gebruik van auto, fiets en
openbaar vervoer. We blijven de ontwikkelingen op dit gebied op de voet volgen.
We hebben het voornemen om als onderdeel van Rotterdam Sterker Door te
investeren in optimalisatiemaatregelen aan de buscorridors door de Maastunnel
(tussen Zuidplein en Rotterdam Centraal) en over de Van Brienenoordbrug (tussen
Zuidplein, Stadionpark en Kralingse Zoom). In de afgelopen periode hebben we
hiervoor voorbereidende stappen gezet.

Baten Parkeren
Door versoepelingen van de coronamaatregelen en
de uitbreiding van betaald parkeren (gebieden en
betaaltijden) nemen de opbrengsten kort parkeren op
straat weer toe. De verwachting is dat dit in het tweede
halfjaar doorzet. Verder zijn er hogere opbrengsten uit
parkeren door meer bezoekersparkeervergunningen,
efficiëntere handhaving en uitbreidingen betaaltijden en
gebieden betaald parkeren.

Extra capaciteit fietsparkeren in de binnenstad
Realisatie 2020: +1.500
Streefwaarde 2021: +1.000
Realisatie 2e herziening 2021: +166
Voor dit najaar staan er nog +1.550
fietsparkeerplekken op de planning om
opgeleverd te worden.
Aantal gerealiseerde fietsvriendelijke
verkeersregelinstallaties
Realisatie 2020: +35
Streefwaarde 2021: +25
Realisatie 2e herziening 2021: +15

Financiële bijstelling Verkeer en vervoer x 1.000

€

Hogere baten parkeren

€  11.365

Technische wijzigingen, taakmutaties, kasschuiven en kleine bijstellingen

€

15.198

3.833

Meer weten? Klik hier.
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13. Volksgezondheid en Zorg.
Inkoop maatschappelijke ondersteuning
en jeugdhulp
Een belangrijk deel van de doelstellingen op het
gebied van maatschappelijke ondersteuning en
jeugdhulp realiseren we samen met onze partners
in de stad. Momenteel lopen er vier inkooptrajecten.

In 2022 en 2023 starten nieuwe contracten
voor welzijn, wijkteams, jeugdhulp en Wmomaatwerkondersteuning. Daarmee wordt onder
andere het ouderenpakket geborgd, komt er
in elk gebied weer kinder- en jongerenwerk
en faciliteren we de nieuwe wijkdemocratie
wijk aan zet. De inzet van de wijkteams in de
verbeterde aanpak van huiselijk geweld wordt
verstevigd. Er komt een robuuster aanbod van
lokale jeugdhulp, waarin meer wordt gestuurd
op beschermende en risicofactoren met de
meeste impact. Voor Rotterdammers in een
kwetsbare situatie ontstaat een meer gevarieerd
aanbod aan woonzorgvoorzieningen en richten
we de ondersteuning naast herstel ook op
terugvalpreventie.
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Kwetsbare Rotterdammers
Met de extra incidentele impuls die we vanuit het Rijk hebben ontvangen voor
de maatschappelijke opvang is ingezet op de versnelling en versterking van
het plan van aanpak kwetsbare Rotterdammers. Dankzij creatieve oplossingen,
zoals de versnelde uitstroom uit de opvang waarbij 100 daklozen aan een
(eigen) woning zijn geholpen, is het gelukt om de (extra) druk op de opvang op te
vangen en deze om te buigen.
De focus voor de komende tijd blijft het realiseren van meer duurzame
woonzorgoplossingen, passend bij de 1,5 meter afstand, zodat eind dit jaar
afscheid genomen kan worden van de laatste tijdelijke nachtopvanglocatie
die als gevolg van corona is ingezet. Met deze aanpak zorgen we voor een
duurzame borging en omslag in de opvang naar kleinschaligere slaapruimtes
met meer rust, kwaliteit en privacy. De huidige 24-uurs openstelling van
de opvang wordt ook in 2022 gecontinueerd. Daarnaast wordt voor de
komende twee winterperiodes van 2021-2023 een tijdelijke locatie voor de
winterkouderegeling (100-120 plekken) gerealiseerd. Om goed voorbereid
te zijn op de toekomstige woonzorgontwikkelingen is daarnaast een
vraagontwikkelingsonderzoek tot 2030 uitgevoerd om zo voor de cliënt de best
passende (woon)plek (met begeleiding) mogelijk te maken.
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13. Volksgezondheid en zorg.
Preventie
Vanaf 2021 komt een uitvoeringsbudget in de
vorm van een specifieke uitkering beschikbaar
via het Rijk (VWS) voor de uitvoering van Lokale
Preventieakkoorden. Vanaf medio januari 2021
konden gemeenten een aanvraag indienen
voor het uitvoeringsbudget. De aanvraag van
Rotterdam is reeds gehonoreerd. Er is vanaf 2021
200.000 euro beschikbaar bovenop de reeds
aangewende middelen, voor de uitvoering van
het lokale preventieakkoord ‘Gezond 010: het
akkoord’.

Herstelaanpak ‘Rotterdam Sterker door jongeren’
Vanaf februari is de herstelaanpak jongeren COVID-19
‘Rotterdam sterker door jongeren’ gestart. In het begin is er
vooral geïnvesteerd in activiteiten die binnen de toen geldende
maatregelen georganiseerd konden worden. Daarnaast is er
extra geïnvesteerd in het aanbod op het vergroten van mentale
weerbaarheid bij jongeren. Door hierin de verbinding te maken
met activiteiten van aanbieders op het gebied van sport,
cultuur en welzijn, bereiken we op een laagdrempelige manier
meer jongeren. De vraag naar deze activiteiten blijft groot, we
gaan hier dan ook mee door. Via persoonlijke verhalen, verteld
in korte filmpjes op (social) media, betrekken en bereiken
we jongeren. Er wordt hard gewerkt aan het realiseren van
laagdrempelige en zichtbare jongerenhubs in de wijken. Dit
jaar openen we er in ieder geval 5. Ook wordt ingezet op extra
(bestaande) ontmoetingsplekken voor jongeren (focus op Zuid)
zodat er in 2022 nog eens 4 extra hubs zijn gerealiseerd.

Collegetarget 9: van 2018 naar 2021 wordt
ingezet op een daling van 10% jeugdigen
in instellingen
Realisatie 2020: niet bekend
Streefwaarde 2021: 221
Realisatie 2e herziening 2021: niet bekend
Er ontbreken gegevens van aanbiederszijde
om uit te splitsen welke zorg in de
verblijfsopdracht ambulant is geleverd.

In september gaan veel (nieuwe) initiatieven van start.
Meerdere projecten hebben het doel om jongeren die eenzaam
zijn te bereiken en te helpen. Ook sluit Rotterdam aan bij
het landelijke programma Helden. Tijdens dit multimediaal
programma gaan topsporters jongeren, helpen om sterker terug
te komen uit de coronacrisis.

Voortgang tweede herziening 2021
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13. Volksgezondheid en zorg.
Jeugdzorg
In 2021 worden alternatieve vormen van ambulante
jeugdhulp verder ontwikkeld en ingezet.
Tijdens de crisis in 2020 zijn deze alternatieve
vormen van jeugdhulp op grotere schaal gestart en
is er meer ervaring opgedaan met de effectiviteit
hiervan, bijvoorbeeld meer online contacten. De
verblijfsfunctie is op gewone bezetting operationeel
gebleven. De effecten van minder intensieve
ambulante hulp tijdens de crisis kan leiden tot een
opschuiving van de behandeling, waardoor de
trajecten langer doorlopen dan gebruikelijk. We zullen
deze effecten monitoren.
Nu de crisis langer aanhoudt constateren we een
stijging in sociaal emotionele problematiek. Het
aantal aanmeldingen voor spoedhulp is gestegen
en we verwachten dat deze stijging doorzet in het
komende jaar.

Extra middelen jeugdhulp
Begin dit jaar zijn we, onder andere door de pandemie, geconfronteerd
met een urgente situatie in de vraag naar jeugdhulp, die vroeg om direct in
te grijpen. Dit resulteerde in extra inzet op de spoedhulp GGZ en aanpak
wachtlijsten bij de GRJR (Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp
Rijnmond) voor regionaal ingekochte jeugdhulp. Deze aanpak wordt in GRJR
verband in de tweede helft van 2021 uitgebreid en moet medio 2022 leiden
tot acceptabele wachttijden.
Zoals verwacht heeft het kabinet in april dit jaar extra middelen beschikbaar
gesteld. Deze zijn gebruikt voor extra regionale hulp. Naast de regionale
uitbreidingen wordt ook lokaal dit en komend jaar extra hulp ingekocht.
Zowel op de basis GGZ als de lokale inkoop voor de doelgroep Jeugd met
Beperking wordt extra hulp beschikbaar gesteld. Ook voor wijkteams wordt
de formatie uitgebreid. Tot slot wordt met extra middelen ook ingezet in
de uitbreiding van extra jongerencoaches, uitbreiding van jeugdhulp op
scholen, groei van de POH, de versterking de GGZ consultatiefunctie en
extra inzet op het preventiekader Jeugd.
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13. Volksgezondheid en zorg.
Plan van aanpak kwetsbare jongeren
16-27 jaar 2021- 2026
Op 13 juli jongstleden is de bestuurlijke versie van
‘Vastpakken en niet loslaten - Actieplan Kwetsbare
Jongeren 16-27 jaar’ vastgesteld door het college
van B&W. Dit actieplan is een uitvoeringsplan voor
het eerste jaar 2021-2022, met concrete acties die
direct worden ingezet. Het is de opmaat naar het
vijfjaren-actieplan voor de periode 2021-2026. Het
is een actuele agenda van verbeterplannen voor
de doelgroep jongeren van 16 tot 27 jaar in een
kwetsbare situatie.

Plan van aanpak nazorg na detentie 2021-2026
Op 15 juni jl. is het plan van aanpak nazorg
detentie aan de Raad gestuurd. Met dit plan
werken we aan het bieden van passende hulp
en ondersteuning aan jongeren en volwassenen.
Snelle en effectieve re-integratie tijdens en na
detentie is de sleutel tot het voorkomen van
recidive.
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Jongeren met jeugdbescherming van alle
jongeren tot 18 jaar
Realisatie 2020: 1.180
Realisatie 1e herziening 2021: 1.134
Realisatie 2e herziening 2021: niet bekend
Geen wijzigingen t.o.v. vorige rapportage.

Verminderen doorlooptijden crisishulp:
residentiële plaatsingen terugbrengen naar de
vastgestelde norm van gemiddeld 4 weken
Realisatie 2020: 6,5 week
Streefwaarde 2021: 0-4 weken
Realisatie 1e herziening 2021: 6,5 week
Realisatie 2e herziening 2021: niet bekend
Geen wijzigingen t.o.v. laatste rapportage.

Duur ondertoezichtstelling
verminderen
Realisatie 2020: 22,5 weken
Streefwaarde 2021: 27,0 weken
Realisatie 1e herziening 2021: 23,2 weken
Realisatie 2e herziening 2021: niet bekend
Op deze KPI is nog geen nieuwe
informatie beschikbaar naar aanleiding
vorige rapportage.

Wachttijden jeugdbescherming
Realisatie 2020: 81%
Streefwaarde 2021: 95%
Realisatie 1e herziening 2021: 83%
Realisatie 2e herziening 2021: 76% (tot eind augustus 2021)
De KPI eerste face to face contact is in Q2 lager dan in Q1 (76% tov 83%). De GI
(gecertificeerde instelling) monitort de oorzaak waardoor in individuele situaties de
KPI niet wordt behaald. Vaak ligt dit in oorzaken waarop de GI minder invloed heeft, bv
afzegging van het gesprek door ouders. Daar waar de GI er wel invloed op heeft, wordt
vanuit sturing hier aandacht aangegeven.
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13. Volksgezondheid en zorg.
Kansrijk opgroeien: aantal wijken waarin
wijkprogrammering wordt toegepast
Realisatie 2020: 38
Streefwaarde 2021: 44
Realisatie 2e herziening 2021: nnb
We verwachten dat we de prestatie-indicator ‘6
nieuwe wijken’ in 2021 niet gaan
halen vanwege de gevolgen en beperkingen van
de coronamaatregelen op de uitvoering van de
Wijkprogrammering. Dit geldt zowel voor
bestaande wijken als voor nieuwe wijken.
We merken dat onze wijknetwerkpartners
door Corona andere focus en prioriteiten
hebben dan blijven meedoen of starten met
de Wijkprogrammering (denk hierbij bijv. aan
basisscholen die door lockdown in digitaal
onderwijs moesten voorzien en digitaal contact
moesten houden met kwetsbare kinderen/
gezinnen). Daardoor behoeven de bestaande
Wijkprogrammering-wijken extra aandacht
waardoor we later dan gepland kunnen starten
met de beoogde “nieuwe wijken”. Daarbij zetten
we samen met betreffende wijknetwerkpartners
in op de uitrol van de Wijkprogrammering in 4
nieuwe wijken.

Aantal huisartsenpraktijken met een praktijkondersteuner POH Jeugd en
Gezin
Realisatie 2020: 34
Streefwaarde 2021: 35
Realisatie 1e herziening 2021: 39 contracten op 36 locaties
Realisatie 2e herziening 2021: Geen wijzigingen t.o.v. vorige rapportage
Met deze inzet worden 45.455 bij de huisarts ingeschreven patiënten in de
leeftijd van 0-18 jaar bereikt, dat is grofweg 37% van alle jongeren in deze
leeftijdsklasse in Rotterdam.

Financiële bijstelling Volksgezondheid x 1.000

-€ 

22.089

Inzet aanpak problematiek Jeugdzorg

€

601

Technische wijzigingen, taakmutaties, kasschuiven en kleine bijstellingen

-€  22.690

Meer weten? Klik hier.
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14. Werk en Inkomen.
De coronacrisis heeft grote invloed op de
werkgelegenheid en de arbeidsmarkt. Door
de coronacrisis zagen we een stijging in het
bijstandsvolume. Dankzij de steunmaatregelen van
de overheid en de stapsgewijze heropening van de
samenleving is de daling in het uitkeringenbestand
weer ingezet. Ook het aandeel jongeren tot 27 jaar in
de bijstandspopulatie is na het eerste kwartaal van
2021 aan het dalen. De economie en de arbeidsmarkt
tonen grotere veerkracht dan verwacht. De te
verwachten economische groei voor 2021 en 2022
is opwaarts bijgesteld door het CPB. Dat heeft
uiteraard ook gevolgen voor de werkgelegenheid. Het
aantal vacatures is inmiddels groter dan het aantal
werkzoekenden. Dat biedt kansen.

Tot en met 31 augustus hebben 1.259 Rotterdammers uit de diverse doelgroepen zich gemeld
bij het Scholingsfonds. Op basis daarvan zijn 282 positieve adviezen voor een scholingsvoucher
afgegeven. 207 vouchers zijn inmiddels ook toekend, waardoor deze Rotterdammers kunnen
starten of zijn gestart met hun studie. Inmiddels is het Rotterdamse Scholingsfonds integraal
onderdeel van de dienstverlening in het kader van de Participatiewet. Vanaf augustus 2021 wordt
de regeling verruimd en kunnen ook werkenden (inclusief zzp’ers) aanspraak maken op een
scholingsvoucher om zo hun positie op de arbeidsmarkt te verstevigen.

102%
100%
98%
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Op basis van deze ontwikkelingen heeft het kabinet besloten
het grootste deel van de steunmaatregelen vanuit de overheid,
waaronder de NOW en Tozo, te beëindigen per 1 oktober 2021.
Onzeker is wat dit vervolgens gaat betekenen voor het aantal
aanvragen voor inkomensondersteuning (Participatiewet, Bbz).
Het kabinet houdt aanvullende maatregelen gericht op omscholing
en aanpassingsvermogen van de economie overeind. Dit strookt
met onze inzet om blijvende aandacht te houden voor kwetsbare
groepen op de arbeidsmarkt, waaronder zzp’ers en jongeren.
Mensen die door de coronacrisis hun baan zijn verloren of
dreigen te verliezen kunnen per mei 2021 terecht bij het regionaal
mobiliteitsteam van Rijnmond. Hier kunnen met ontslag bedreigde
werkenden en werkzoekenden vroegtijdig terecht voor vanwerk(loosheid)-naar-werk-begeleiding.

Rotterdam

G4

Landelijk

NPRZ (Rotterdam Zuid)

Bestandsontwikkeling 2018 - 2021 ( index 1-1--2018 = 100)
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14. Werk en Inkomen.
Collegetarget 3: Minder Rotterdammers in de
bijstand: in deze collegeperiode daalt het aantal
bijstandsuitkeringen in Rotterdam naar 30.000
Realisatie 2020: 36.203
Streefwaarde 2021: 30.000
Realisatie 1e herziening 2021: 36.609
Realisatie 2e herziening 2021: 35.693
In de eerste acht maanden van 2021 is het aantal
bijstandsuitkeringen met 510 (-1,4%) gedaald naar
35.693 ten opzichte van de eindstand 2020. De daling
vond plaats vanaf april, in de maanden daarvoor
was er nog sprake van een stijging. Daarmee doet
Rotterdam (-1,4%) het iets slechter dan de G4 (-1,9%).
Tot en met juni deed Rotterdam (+0,3%) het iets beter
dan het landelijke gemiddelde (+0,5%). (Er zijn geen
landelijke cijfers beschikbaar na juni.) De opgave is
daarmee nog steeds groot. We zetten alles op alles
om het ondanks de coronacrisis beter te blijven
doen dan het landelijk gemiddelde en de in 2020
opgelopen achterstand weer in te halen. Veel zal
afhangen van wat er in de arbeidsmarkt gebeurt als
het grootste deel van de steunmaatregelen vanuit de
overheid, waaronder de NOW en Tozo, per 1 oktober
dit jaar worden beëindigd. Het risico bestaat dat de
beëindiging van de genoemde steunmaatregelen
tot meer aanvragen voor inkomensondersteuning
(Participatiewet, Bbz) gaat leiden. Hier proberen we
zo goed mogelijk op in te spelen.

Voortgang tweede herziening 2021

Jongeren in de bijstand
Realisatie 2020: 2.919
Streefwaarde 2021: 2.080
Realisatie 1e herziening 2021: 3.069
Realisatie 2e herziening 2021: 2.792
De effecten van COVID-19 lijken jongeren in een
kwetsbare positie harder geraakt te hebben dan de
groep zelfredzame jongeren. Met de versoepelingen
van de RIVM-maatregelen zien we een toename
in de uitstroom waardoor het bestand is gedaald
t.o.v. eind 2020. Voor de groep kwetsbare jongeren
geldt dat hun uitstroom niet gelijk op zal gaan met
het aantal openstaande vacatures. Deze jongeren
hebben zorg en/of ondersteuning nodig, voordat zij
(opnieuw) de stap naar werk of onderwijs kunnen
maken.
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14. Werk en Inkomen.
Werk voor Rotterdammers met een beperking
Aantal gerealiseerde gemeentelijke garantiebanen
Realisatie 2020: 396,6
Streefwaarde 2021: 443,3
Realisatie 1e herziening 2021: 394,9
Realisatie 2e herziening 2021: 415,9
Het aantal gemeentelijke garantiebanen (GGB) is aan het einde van
het tweede tertaal 415,9. Dit is een toename in het tweede tertaal
van 21. Daarmee was de nieuwe instroom, ondanks de gevolgen van
corona, groter dan de uitstroom (pensionering en overlijden). Ten
gevolge van corona zijn nog steeds een groot aantal vacatures niet
vervuld. Nu er zicht is op het vervallen van het thuiswerkadvies is het
de verwachting dat in het derde tertaal vele vacatures alsnog vervuld
zullen worden.

Financiële bijstelling Werk en inkomen x 1.000

€

14.004

Onderbesteding arbeidslasten

€

1.500

Actualisatie Tozo

€

1.632

Technische wijzigingen, taakmutaties, kasschuiven en kleine bijstellingen

€

10.872

Dienstverlening
Meer weten? Klik hier.
De positieve ontwikkeling in de ervaren
dienstverlening heeft zich verder voortgezet. Het
totaal aantal klachten is in de eerste acht maanden
van 2021 met ruim 50% gedaald ten opzichte van
dezelfde periode in 2020 (van 1040 naar 510). 67
van de 510 klachten in de eerste 8 maanden van
2021 zijn Tozo gerelateerd. De klachten over onjuiste
bejegening zijn in de eerste 8 maanden van 2021 in
vergelijking met dezelfde periode in 2020 met 21,6%
afgenomen (van 51 naar 40). 4 van deze 40 klachten
over onjuiste bejegening zijn Tozo gerelateerd.

Voortgang tweede herziening 2021
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15. Bedrijfsvoering.
Anders Werken
De coronacrisis heeft ons geleerd dat uitvoering van
werkzaamheden niet altijd vanuit kantoorlocaties
hoeft. Daarnaast vraagt de Rotterdammer van
ambtenaren om meer in de wijk te zijn. Dit is waarom
we Anders Werken. Medewerkers werken hybride
en tijd- en plaats onafhankelijk. Ze kiezen hun
werkplek: kantoor, wijkhub en horeca, verspreid
over de stad, of de werkplek thuis. Door de digitale
mogelijkheden kunnen medewerkers die plekken met
elkaar verbinden. Medewerkers van onze gemeente
werken samen vanuit de opgave, onafhankelijk van
organisatieonderdelen. Hierbij is “het kantoor” vooral
een plaats waar medewerkers elkaar ontmoeten.
Waar mogelijk hebben medewerkers tijdens de
corona maatregelen thuis gewerkt. In de zomer 2021
heeft een eerste kleinschalige proef plaatsgevonden
met Anders Werken in het Timmerhuis. Na het
vervallen van de anderhalve meter maatregel vindt
een eerste organisatiebrede proef plaats, waarbij de
eerste bevindingen (waar mogelijk) zijn ingepast.
Deze proef duurt 4 maanden, en wordt in 2022
geëvalueerd.

Voortgang tweede herziening 2021

Formatie & bezetting
Formatie 1e herziening 2021: 12.020 fte
Formatie 2e herziening 2021: 12.314 fte
Bezetting 30 april 2021: 12.710 fte
Bezetting 31 augustus 2021: 13.092 fte
Tot en met augustus 2021 zijn er bijna 1.150
nieuwe medewerkers gestart. 34% Van de
instroom is jonger dan 30 jaar. De stijging
van de formatie heeft vooral betrekking op
het primair proces of directe ondersteuning
daarvan (282 fte).

Arbeidskosten
Realisatie 2020: € 1.065 miljoen
Begroting 2021: € 1.029 miljoen
1e herziening 2021: € 1.176 miljoen
2e herziening 2021:€ 1.224 miljoen

% Inhuur
Realisatie 2020: 14,1%
Begroting 2021: 7,9%
1e herziening 2021: 14,0%
2e herziening 2021: 17,3%
Zonder het programma Corona GGD-GHOR komt
het aandeel inhuur van de totale arbeidskosten uit
op 11,7%. Het exacte inhuurpercentage exclusief
inhuur als gevolg van de corona maatregelen,
denk aan Tozo en TONK, ligt lager.

De mutaties op de arbeidskosten in de tweede
herziening (+ € 47,9 miljoen) liggen vooral
in de invulling van extra vraag vanuit de
clusters (Overhead) en vanuit opgaven voor
de stad (Stedelijke inrichting, Jeugdhulp en
garantiebanen).
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15. Bedrijfsvoering.
Verzuim
Realisatie 2020: 5,7%
Streefwaarde 2021: 5,7%
Realisatie 1e herziening 2021: 5,5%
Realisatie 2e herziening: 5,9%
De stijging in het voortschrijdend verzuim is
zichtbaar in alle verzuimcategorieën en vooral in
het langdurig verzuim (>43 dagen). Ten opzichte
van 1e herziening is het lang verzuim met 0,33%
gestegen.

Stages
Realisatie 2020: 562
Streefwaarde 2021: 1.124 gegeven stages
Instroom t/m 31 augustus: 622
Eind augustus 2021 is 55% van de totaal ambitie
gerealiseerd. Van de 622 stageplaatsen is 27% op
mbo-niveau.

Voortgang tweede herziening 2021

ICT kosten
Realisatie 2020: € 152 miljoen
Begroting 2021: € 147 miljoen
1e Herziening 2021: € 148 miljoen
2e Herziening 2021: € 154 miljoen
De prognose van de concernbrede ICT-kosten
bedraagt € 154 miljoen. Dit is circa € 6 miljoen.
hoger dan de prognose bij de Voorjaarsnota. De
stijging zit met name op de inhuurkosten (circa €
5 miljoen). Deze stijging wordt veroorzaakt door
een toename van de vraag naar digitalisering
door met name de corona-crisis, het thuiswerken
en Anders Werken. Verder wordt er momenteel
gewerkt aan de doorontwikkeling van een
applicatie binnen het sociaal domein. Bij de
vorige prognose was hier nog geen rekening
mee gehouden (circa € 1 miljoen). Genoemde
bedragen zijn inclusief te activeren arbeidskosten.

Aantal datalekken
Realisatie 2020: 190, waarvan 69 gemeld bij de
Autoriteit Persoonsgegevens
Realisatie t/m april 2021: 80, waarvan 15 gemeld
bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Realisatie t/m juli 2021: 158, waarvan 40 gemeld
bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Een datalek is een incident waarbij
persoonsgegevens (mogelijk) in handen
zijn gekomen van onbevoegden, bijvoorbeeld
door een verkeerd geadresseerde
brief of e-mail. Melding bij de Autoriteit
Persoonsgegevens is nodig bij (ernstige)
gevolgen voor de betrokkenen, bijvoorbeeld
wanneer er bijzondere gegevens zijn gelekt. Het
aantal datalekken is sinds 2019 gestabiliseerd,
het aantal meldingen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens neemt af.
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15. Bedrijfsvoering.
Recht van betrokkenen
Realisatie 2020: 153 verzoeken, afhandeling binnen de wettelijke
termijn: 77%
Realisatie t/m april 2021: 190 verzoeken, afhandeling binnen de
wettelijke termijn 53%
Realisatie t/m juni 2021: 263 verzoeken, afhandeling binnen de
wettelijke termijn: 43,6%
De AVG biedt burgers de mogelijkheid om inzage in de eigen
persoonsgegevens te krijgen.
De stijging ten opzichte van 2020 wordt veroorzaakt door GGD
datalek. Nadat hierover berichten in de pers verschenen hebben
veel burgers een verzoek tot wissing of inzage van hun gegevens
ingediend. In juni staat de teller op 263 verzoeken. Bij 130
aanvragen verzoekt de indiener om wissing, de overige gaan
vooral om inzage. Door het aantal en de complexiteit van een deel
van deze aanvragen is ook de afhandelingstermijn opgelopen en
wordt meer verdaagd.

Voortgang tweede herziening 2021

Afhandeling Wob-verzoeken
Realisatie t/m april 2021: 142 Wob-verzoeken,
afhandeling binnen de wettelijke termijn: 47%
Realisatie t/m augustus 2021: 193 Wobverzoeken, afhandeling binnen de wettelijke
termijn: 58%
De afhandeling is t.o.v. de realisatie t/m april
verbeterd. Een gespecialiseerd Wob-team
gaat zorgen voor meer regievoering binnen de
organisatie. Naar verwachting operationeel Q1
2022.
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15. Bedrijfsvoering.
Financiën
Percentage tijdig betaalde facturen
Realisatie 2020: 92%
Streefwaarde 2021: 100%
Realisatie t/m april 2021:91%
Realisatie t/m juni 2021: 92%
T/m juni zijn 121.202 facturen betaald.
Hoewel we als concern streven naar 100% tijdige
betaling, is deze in de praktijk niet te realiseren.
Soms zijn er disputen, of omissies in de facturen.
Het direct retourneren van deze facturen zou
leveranciersonvriendelijk zijn. Rotterdam
loopt voorop op het gebied van e-facturatie en
professionaliseren van het inkoopproces. Een
score van 92% (gemiddelde betaaltermijn is 11
dagen) is landelijk gezien hoog. Toch proberen
we verder te verbeteren door bijvoorbeeld meer
leveranciers aan te sluiten op e-facturatie.

Vervanging financieel administratie & inkoop systeem
(project GREAT)
De doelstelling van het project GREAT is om processen en de
concernadministratie verder te professionaliseren en deze efficiënter, effectiever
en gebruiksvriendelijker te maken. Gunning wordt in Q4 2021 verwacht, de
implementatie start in 2022. Omdat wordt overgestapt naar een cloudapplicatie,
kunnen de kosten beperkt worden geactiveerd. De incidentele lasten kunnen
worden gedekt uit een aantal meevallers en bijdrages, deze worden toegevoegd
aan de bestemminsreserve cloudkosten. Het project GREAT is onderdeel van de
Monitor ICT Projecten.

Financiële bijstelling Overhead x 1.000

-€ 

56

Dividend SSC Flex BV

€

2.972

Ramingsbijstelling overhead

€

1.040

Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn

€

1.000

Bestemmingsreserve Cloudkosten: Project GREAT

-€  6.644

Technische wijzigingen, taakmutaties, kasschuiven en kleine bijstellingen

€

1.576

Meer weten? Klik hier.

Voortgang tweede herziening 2021

September 2021

42

16. Samenvatting collegetargets.
Overzicht collegetargets t.b.v. oplegger eerste herziening 2021
Ambities, targets

0-meting

2019

2020

2021

Streefwaarde

Realisatie

Streefwaarde

Realisatie

Streefwaarde

Realisatie
31/8

Eindwaarde

Programma

1. De stijging van de CO2 uitstoot
wordt deze collegeperiode
omgebogen naar een dalende trend
tot 49% C02 reductie in 2030

31,9 Mton

< 31,9
Mton

29,2 Mton

< 31,9 Mton

26,2 Mton

< 31,9Mton

Gegevens
beschikbaar
najaar 2021

< 31,9 Mton

Stedelijke
inrichting en
ontwikkeling

2. Vanaf 2020 zijn er geen
straten meer waar de Europese
gezondheidsnorm voor NO2 wordt
overschreden

16
toetspunten
normoverschrijding
jaargem. NO2

8 toetspunten

0 toetspunten

0 toetspunten

0 toetspunten

0 toetspunten

Gegevens
beschikbaar
najaar 2021

0 toets-punten

Stedelijke
inrichting en
ontwikkeling

0
meetstations
overschrijding
uurgem. NO2

0 meetstations

0 meetstations

0 meetstations

0 meetstations

0 toetspunten

Beschikbaar
in Q4 2021

0 meet-stations

3. Minder Rotterdammers
in de bijstand: in deze
collegeperiode daalt het aantal
bijstandsuitkeringen in Rotterdam
naar 30.000

37.667

33.700

33.666

32.000

36.203

30.000

35.693

30.000

Werk en
inkomen

4A. 80% statushouders is
binnen 6 maanden gestart met
inburgeringstraject

n.v.t.

80%

59%

80%

42%

80%

49%

80%

Maatschappelijke
ondersteuning

Voortgang tweede herziening 2021
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16. Samenvatting collegetargets.
Ambities, targets

0-meting

2019

2020

2021

Streefwaarde

Realisatie

Streefwaarde

Realisatie

Streefwaarde

Realisatie
31/8

Eindwaarde

Programma

4B. Daling bijstand van 1.929 naar
1.507

1.929
Realisatie
2018: 1.893

1.769

1.765

1.638

1.989

1.507

2.101

1.507

Maatschappelijke
ondersteuning

5. Voor 2022 is voor 15.000
Rotterdammers met financiële
problemen is een individueel
ondersteuningsplan opgesteld

0

3.000

3.523

9.000
(cumulatief)

7.517
(cumulatief)

15.000

9.860
(cumulatief,
tot en met
15 augustus
2021)

15.000

Maatschappelijke
ondersteuning

6. Meer kinderen/jongeren bereiken
een hoger onderwijsniveau
6a. Doelgroep peuters

89% (2018)
Realisatie:
80%

89%

81%

89%

Niet bekend

89%

Niet bekend

89%

Onderwijs

6b. Referentieniveau taal

55,3% (2018,
schooljaar
2017 – 2018)
Realisatie:
58,0%

55,8%

57,4%

56,3%

Niet bekend

56,9%

Niet bekend

56,9%

6c. Referentieniveau lezen

62,4% (2018,
schooljaar
2017 – 2018)
Realisatie:
67,3%

63,9%

69,7%

65,4%

Niet bekend

67,4%

Niet bekend

67,4%

Voortgang tweede herziening 2021
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16. Samenvatting collegetargets.
Ambities, targets

0-meting

2019

2020

2021

Streefwaarde

Realisatie

Streefwaarde

Realisatie

Streefwaarde

Realisatie
30/4

Eindwaarde

Programma

Onderwijs

6d. Referentieniveau rekenen

35,5% (2018,
schooljaar
2017 – 2018)
Realisatie:
35,5%

36,2%

42,9%

37%

Niet bekend

37,8%

Niet bekend

37,8%

6e. Derde leerjaar VO

178% (2018,
schooljaar
2018 – 2019)
Realisatie:
77%

78%

77%

79%

76,4%

80%

Niet bekend

80%

6f. Beroepsbegeleidende leerweg
(bbl)

14% (2018,
schooljaar
2018 – 2019)
Realisatie:
15,9%

15,5%

16%

17%

18%

18%

Niet bekend

18%

7. De eenzaamheid onder ouderen
(65+) daalt 3% punt

53%

n.v.t.

n.v.t.

51%

niet bekend
rapportage in
2021

50%

56%

50%

Voortgang tweede herziening 2021
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16. Samenvatting collegetargets.
Ambities, targets

0-meting

2019

2020

2021

Streefwaarde

Realisatie

Streefwaarde

Realisatie

Streefwaarde

Realisatie
31/8

Eindwaarde

Programma

8. 19.000 afgeronde taaltrajecten
voor laaggeletterde Rotterdammers

0

3.800

6.706
(bijgesteld
n.a.v.
vastgestelde
subsidies)

4.400

3.642

5.400

1.939

19.000

Maatschappelijke
ondersteuning

9. Daling van 10% jeugdigen in
instellingen: naar 203 per 31-122021

245

237

245

229

Niet bekend

221

Niet bekend

221

Volksgezondheid

10. 90% panden zonder verhoogde
kans op wateroverlast

86,7%

88%

Niet
gemeten

88%

89,5%

89%

Niet bekend,
meting in Q4

90%

Beheer van de
stad

11. 20Ha groen erbij

0

5ha

8,9 ha

10 ha
cumulatief

12,8 ha
cumulatief

15 ha
cumulatief

Realisatie
t/m 1 juli
2021: 13,8 ha
cumulatief

20ha
cumulatief

Stedelijke
inrichting en
ontwikkeling

12. Start bouw 18.000 woningen

0

9.000

7.250

13.500

10.383

18.000

Circa 12.000

18.000

Stedelijke
inrichting en
ontwikkeling
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16. Samenvatting collegetargets.
Ambities, targets

0-meting

2019

2020

2021

Streefwaarde

Realisatie

Streefwaarde

Realisatie

Streefwaarde

Realisatie
31/8

Eindwaarde

Programma

Openbare orde
en veiligheid

13A. Hoger veiligheidsniveau:

108

n.v.t.

n.v.t.

> 108

110

> 108

Niet bekend

> 108

13B. Gemiddeld niveau laagst
scorende 18 wijken

88

n.v.t.

n.v.t.

> 88
(wijken)

92

> 88
(wijken)

Niet bekend

> 88 (wijken)

Tarwewijk

73

n.v.t.

n.v.t.

76

85

78

Niet bekend

78

Hillesluis

77

n.v.t.

n.v.t.

80

95

82

Niet bekend

82

Bloemhof

84

n.v.t.

n.v.t.

87

83

89

Niet bekend

89

Carnisse

86

n.v.t.

n.v.t.

89

81

91

Niet bekend

91

Oude Westen

87

n.v.t.

n.v.t.

90

87

92

Niet bekend

92

14. Wijkaanpak en participatie:
target meedenken en meebeslissen

Meedenken:
30%

n.v.t.

30%
(0-meting)

32%

34%

35%

Niet bekend

35%

Meebeslissen:
21%

n.v.t.

21%
(0-meting)

23%

24%

25%

17%

25%

13C. 5 laagst scorende wijken:

Bestuur en
dienstverlening

Meer weten? Klik hier.
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