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Voorwoord
In de Verordening op de gebiedscommissies is opgenomen dat de gebiedscommissies, wijkraden of
wijkcomités verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van een jaarlijks algemeen verslag, inzake de
uitoefening van taken en bevoegdheden ten behoeve van de raad, het college van burgemeester en
wethouders en de burgemeester.
In artikel 19 en zijdelings in andere artikelen zijn de algemene taken en verantwoordelijkheden van de
gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomités opgenomen. Deze kunnen (globaal) verdeeld worden in
drie onderdelen:
1. de communicatie met en de participatie van de bewoners, maatschappelijke organisaties
en ondernemers in het gebied bij de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van het
gemeentelijk beleid in de gebieden.
1a. het toepassen van interactieve beleidsvorming bij het opstellen van de Wijkagenda.
2. het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven, participatie en representatie.
3. het (on) gevraagd (gekwalificeerd) advies geven aan het gemeentebestuur.
In dit verslag wordt duidelijk gemaakt wat de gebiedscommissie centrum op deze drie punten heeft
bewerkstelligd.

Inhoud
Voorwoord
1. De communicatie met en de participatie van de bewoners, maatschappelijke organisaties
en ondernemers in het gebied bij de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van het
gemeentelijk beleid in de gebieden
1.a.Toepassen van interactieve beleidsvorming bij het opstellen van de wijkagenda
2. Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven en participatie
3. Het (on) gevraagd (gekwalificeerd) advies geven aan het gemeentebestuur
Bijlage – overzicht bewonersinitiatieven
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1.communicatie met en de participatie van de bewoners, maatschappelijke
organisaties en ondernemers in het gebied bij de voorbereiding, de vaststelling en de
uitvoering van het gemeentelijk beleid in de gebieden.
In zijn algemeenheid is in gebied centrum door de gebiedscommissieleden divers gecommuniceerd en
geparticipeerd. Er zijn informele gesprekken gevoerd met individuele bewoners en ondernemers, de
gebiedscommissie heeft een facebookpagina en commissieleden zijn naar diverse bijeenkomsten in
de wijk geweest. Ook hebben diverse gebiedscommissieleden observaties gedaan om te komen tot
uiteenlopende ongevraagde adviezen.
De vergaderingen van de gebiedscommissie worden slechts door enkele bewoners en ondernemers
bezocht tenzij het om dossiers gaat als horeca, Parkhaven of Dinner Wheel.

1.a Toepassen van interactieve beleidsvorming bij het opstellen van de
wijkactieplannen
In de verordening op de gebiedscommissies is bepaald dat de gebiedscommissies toezicht houden op
de uitvoering van de wijkactieplannen in hun gebied. Op deze wijze kan de gebiedscommissie tijdig
escaleren en/of adviseren. In geval van een meningsverschil tussen de gebiedscommissie en de
ambtelijke organisatie vindt overleg plaats met het college van burgemeester en wethouders of de
burgemeester. Uiteindelijk beslist het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester.
Indien blijkt dat de gebiedscommissie en het college of de burgemeester niet tot overeenstemming
komen, kan de gebiedscommissie zich direct tot de gemeenteraad wenden. Om te komen tot het
wijkactieplan zijn de wijkagendadoelen met bijbehorende resultaten afgezet tegen de jaarplannen van
de clusters. Die zaken die nog onvoldoende uit de verf kwamen zijn in het wijkactieplan opgenomen.

2. Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven en participatie
Stedelijk budget gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités
De gebiedscommissie beschikt over een budget voor participatie, bewonersinitiatieven en
representatie. Het budget 2019 bedroeg € 6,1 mln. 1 voor de gezamenlijke gebiedscommissies,
wijkraden of wijkcomités. In het jaarlijks verslag legt de gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomités
verantwoording af over de besteding van het budget, verdeeld naar de uitgaven voor participatie,
bewonersinitiatieven en representatie.
Voor het centrum was het beschikbare budget in 2019 €290.818
Bestuursorgaan
Centrum - Gebiedscommissie
Delfshaven - Gebiedscommissie
Delfshaven - Mathenesse
Delfshaven - Middelland
KraCro - Gebiedscommissie
Noord - Agniesebuurt
Noord - Bergpolder
Noord - Blijdorp
1

Begroting
290.818
393.685
107.485
136.266
430.543
75.627
99.072
125.451

Incl. 10%-regeling
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Noord - Liskwartier
Noord - Oude Noorden
Noord - Provenierswijk
Hillegersberg - Schiebroek
Overschie
PA - Gebiedscommissie
PA - Nesselande
PA - Zevenkamp
Charlois - Gebiedscommissie
Charlois - Pendrecht
Charlois - Tarwewijk
Feijenoord - Afrikaanderwijk
Feijenoord - Bloemhof
Feijenoord - Feijenoord wijk
Feijenoord - Hillesluis
Feijenoord - Katendrecht
Feijenoord - Kop van Zuid
Feijenoord - Noordereiland
Feijenoord - Vreewijk
IJsselmonde - Gebiedscommissie
Hoek van Holland
Hoogvliet - Gebiedscommissie
Pernis
Rozenburg
Totaal

106.759
155.012
78.287
410.534
235.421
359.721
109.012
132.212
311.406
139.152
138.830
103.513
150.362
106.078
136.205
96.031
113.370
77.839
152.890
451.458
180.037
323.453
142.998
248.050
6.117.576

budget gebiedscommissie centrum 2019
Centrum - Gebiedscommissie
Begroting
Bewonersinitiatieven
Participatie
Representatie
Totaal

Begroting
290.818
290.818

Realisatie
191.522
39.182
1.090
231.794

Saldo

59.024

Zie de bijlage voor een uitsplitsing van de bewonersinitiatieven
De gebiedscommissie kan desgewenst schuiven tussen de gelden voor bewonersinitiatieven,
participatie en representatie. In 2019 was dat echter niet nodig.
De kosten van bewonersinitiatieven betreffen alle toegekende initiatieven, zie de bijlage. Het
merendeel van de initiatieven is toegekend, een aantal is afgewezen en enkele zijn al door
initiatiefnemers ingetrokken voorafgaand aan een eventuele inhoudelijke behandeling.
De participatiekosten bestaan uit zaalhuur, geluidstechniek ed.
Representatie betreft kosten voor bloemen, fotograaf, etc.
Er zijn geen grote bijzonderheden te zien ten opzichte van het vorige jaar.
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3. Het (on)gevraagd (gekwalificeerd) advies geven aan het gemeentebestuur.
Overzicht adviezen en terugkoppeling
De gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomités zijn bevoegd het gemeentebestuur te adviseren.
Gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomités kunnen gevraagd en ongevraagd adviseren. Het college
kan gemotiveerd afwijken van een advies van de gebiedscommissie. Het college zorgt voor een
onderbouwde en tijdige reactie. In 2015 was het percentage reacties 66%, in 2016 75%, in 2017 68%
en in 2018 59%. Het college streefde ernaar om in 2019 90% van alle adviezen – gevraagd en
ongevraagd - gemotiveerd terug te koppelen aan de gebiedscommissies.
Vanuit de gebiedscommissie centrum zijn 31 adviezen gegeven. Hierbij gaat het om 16 gevraagde en
15 ongevraagde adviezen. Op 23 brieven is een antwoordbrief gekomen. Op vier adviezen is in het
geheel nog niet gereageerd, waaronder twee adviezen over de locatieprofielen waar nog hard
inhoudelijk aan wordt gewerkt. Op vier andere adviezen is geen aparte brief gekomen omdat het
adviezen betreffen over buitenruimteplannen die worden verwerkt in een voorlopig of definitief
ontwerp.

4. De voortgang van de doelen uit de wijkagenda
Om de raad in staat te stellen ook de voortgang van de wijkagenda’s te kunnen volgen, moet er vanaf
het gebiedsverslag 2019 ook worden gerapporteerd over de doelen uit de wijkagenda. Hieronder zijn
de gevraagde gegevens wel opgenomen, maar het instrument is voor dit doel eigenlijk niet geschikt.
De doelen voor het centrum zijn zo veelomvattend en ambitieus dat er altijd acties blijven om de
doelen te behalen. En daarom staan bijna alle doelen op oranje, ondanks dat er in het centrum op alle
fronten meters worden gemaakt.

1.a Wijkagendadoel 1: Betere balans tussen levendigheid en leefbaarheid
1.b Toelichting: Er moet een goede balans zijn tussen wonen, werken en recreëren. De komende
jaren ligt er voor de stad een grote bouwopgave, de verkeersintensiteit zal toenemen en ook zal het
toerisme nog verder groeien. Door al deze activiteiten wordt de buitenruimte intensief gebruikt en
daarom is het belangrijk dat er ook momenten en plekken zijn om tot rust te komen. Dit alles vraagt
om een visie op de openbare buitenruimte. Deze visie geeft nadrukkelijk antwoord op vraagstukken
rond verblijven, spelen, sporten, gezondheid en die zowel de kleine als de grote schaal meeneemt.
Maar ook het toerisme en het aantal mensen dat werkt in het Centrum neemt gestaag toe. Iedere
dag werkt de gemeente Rotterdam samen met bewoners, ondernemers en andere gebruikers van
de stad aan een basisniveau op het gebied van schoon, heel en veilig. Gastheerschap speelt hierbij
een belangrijke rol, maar het is zaak dat de gasten zorgen voor een gezelligere binnenstad zonder
dat het wonen onacceptabel onder druk komt te staan.
1.c Voortgang: wit, rood, oranje, groen

2.a Wijkagendadoel 2: Gezonder en groener Centrum
2.b Toelichting: De basis voor een gezond en vitaal leven begint bij de Rotterdammer zelf en de
gemeente stimuleert, ondersteunt en beschermt hen waar nodig. In Rotterdam is grote
gezondheidswinst te behalen door het stimuleren van gezond gedrag, verbetering van de
luchtkwaliteit, meer stadslandbouw, vasthouden van water, realiseren van groene daken en meer
zelfvoorzienendheid door eigen energievoorziening. Rotterdam draagt bij door de openbare
buitenruimte te vergroenen en te streven naar minder autoverkeer in het Centrum.
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2.c Voortgang: wit, rood, oranje, groen

3.a Wijkagendadoel 3: Duurzamer centrum
3.b Toelichting: In het verlengde van groener en gezonder zetten we samen met alle partners in op
duurzaamheid.
3.c Voortgang: wit, rood, oranje, groen

4.a Wijkagendadoel 4: Veiligere leef- en woonomgeving
4.b Toelichting: De veiligheid op straat moet verbeteren. De inzet is minder diefstal,
minder auto-inbraken, minder ondermijnende criminaliteit, minder
verkeersonveiligheid. Hierbij draait het hoofdzakelijk om de fysieke veiligheid.
4.c Voortgang: wit, rood, oranje, groen

5.a Wijkagendadoel 5: Meer meedoen en creëren van betere kansen
5.b Toelichting: Thuis moet men zich veilig voelen. Het is de plek waar men tot rust moet kunnen
komen. Thuis zou men zich geen zorgen moeten maken over bijvoorbeeld een verwarde buurman,
over herrie of stank van de asociale buren, een zwerver in het portiek of een partner die je bedreigt.
Maar aan veel van deze problemen liggen andere zaken ten grondslag. Het gaat om zaken als een
betere taalvaardigheid, inzet op armoedebestrijding en voorkomen van eenzaamheid. Te veel
kinderen groeien op in armoede en andere kwetsbare omstandigheden. Er zijn meer verwarde
personen in de buurt en meer kwetsbare ouderen die alleen thuis wonen. Zij worden geacht
zelfstandig te kunnen leven, maar kunnen bijvoorbeeld voor veel overlast en onzekerheid zorgen bij
buren en mantelzorgers, maar ook bij professionals en vrijwilligers van instellingen. Het is zaak om
deze problemen aan te pakken en in te zetten op het versterken van het wijknetwerk en een
moderner en toekomstbestendiger welzijnswerk.
5.c Voortgang: wit, rood, oranje, groen
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bijlage bewonersinitiatieven Centrum
18-1587 Dierenhof Wijkpark Oude Westen
18-1588 Wijkpark Oude Westen
18-1589 Communicatie Oude Westen
18-1590 Buurtkrant Het Oude Westen
18-1686 Schaatsbaan het Landje

7.950
2.600
9.110
8.986
2.922

18-1774 Geveltuin Akeleistraat
19-0061 Sociale cohesie en belangenbehartiging bewoners
19-0190 Anders Ouder Worden bijeenkomsten/activiteiten
19-0237 Fleurig Kubusplein
19-0309 Cultuur als verbinding
19-0371 Groenplantdag 2019 Saftlevenkwartier
19-0470 Vergroenen Museumstraat fase 1
19-0481 Kinderplein met activiteiten Koningsdag Nieuwe Binnenweg
19-0512 Opzoomerfeest Het Wijkpark
19-0547 Opfleuren Bajonetstraat - Adrianastraat

10.000
6.700
1.220
3.640
4.250
5.910
9.906
3.990
6.187
2.161

19-0636 Wow-project
19-0642 TaLente 2019
19-0686 Herbouw Prieeltje Wijktuin
19-0796 Haiku's Karel Doormanstraat
19-0797 Jongerenpodium
19-0847 Zomerse ontmoeting voor jong en oud in Cool
19-0887 Oude Haven Festival 2019
19-0922 Opfleuren Bajonetstraat - Adrianastraat
19-0943 Anders ouder worden
19-1022 Hoogkwartier Showkwartier
19-1105 Nieuwe Haven Bewonersmiddag
19-1138 Muziek in de Wijk 2019 Saftlevenkwartier
19-1154 Cultureel Programma Cool en Open Podium
19-1166 Pleintjes- festivalfeestjes
19-1167 Muurschildering Rini de Otter
19-1179 Tai Chi voor ouderen
19-1285 Kerstviering met kerstbingo
19-1393 Festival del dia de muertos
19-1426 Oudjaar en vuurwerk
19-1509 Sinterklaasviering met kinderen
19-1510 Kerstdiner met ouderen
19-1525 Repair Café 010 Centrum
19-1543 Fleurig Vasteland- Baan
19-1569 Duurzaam kerstdiner met bingo
19-1586 Schaatsbaan op het Landje

10.000
550
6.611
2.557
1.650
800
2.955
250
1.000
7.000
1.595
3.725
6.865
7.478
4.600
2.720
950
2.500
1.000
1.350
2.500
5.323
658
1.150
3.222

19-1620 Buurtkrant Oude Westen
19-1718 Dierenhof
19-1719 Activiteiten wijkpark Oude Westen
Retour 2018 18-0541 Avond4daagse Centrum
Retour 2018 18-0592 Jazzlezing en wandeling
Retour, 17-1674 Bewonersparticipatie,
Retour, 18-1539 Gospelfeest
Stichting Wijkorgaan Stadsdriehoek

10.000
9.200
2.100
-200
-20
-1.500
-234
7.635
8

191.522
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