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Voorwoord
Het Burgerpanel Rotterdam adviseert de gemeente Rotterdam over haar dienstverlening.
Dat doen we inmiddels al 13 jaar lang samen met meer dan 20 bevlogen Rotterdamse
vrijwilligers. De energie in het Burgerpanel is altijd goed, geen onderwerp dat we niet willen
oppakken. Maar begin dit jaar begon er toch iets te knagen. De reacties van de gemeente op
onze adviezen kwamen moeilijk van de grond en waren weinig zeggend. Lag het aan ons?
Aan de gemeente? Tijd om te rade te gaan bij onszelf: wat kunnen wijzelf veranderen aan
onze eigen werkwijze om meer impact te krijgen, om gehoord en gezien te worden?
Daarom stond 2019 voor ons in het teken van aanpassen en veranderen. Het gevoel bij veel
leden ‘niet gehoord’ te worden, hebben we geprobeerd aan te pakken. Er zijn focusgroepen
gevormd binnen het Burgerpanel en we gaan dieper graven in de onderwerpen. Onze
adviezen krijgen scherpere vraagstellingen in de hoop dat we van de wethouders ook een
concreter antwoord krijgen.
Maar naast deze organisatieverandering hebben we natuurlijk niet stil gezeten. We
adviseerden flink door, over onder andere zwerfvuil, één van de grootste ergernissen van de
Rotterdammer. Maar ook over de staat van onderhoud van station Maashaven. En het is niet
veel, maar er gaat wat opgeknapt worden aan het station, de betonrot en vieze hoeken en
gaten worden aangepakt. Daar zijn we blij mee, al wilden we veel meer (een mooi nieuw
gerenoveerd station!), alle kleine beetjes helpen. En daar doen we het voor. Voor de stad,
voor haar bewoners, voor onze vrijwilligers en voor de gemeente Rotterdam. Het jaar 2019
gaf ons gelukkig genoeg energie om ook in 2020 die welbekende mouwen weer op te
stropen en weer een verschil te kunnen maken in de stad. Hoe klein ook.
Herman Groeneveld
Voorzitter Burgerpanel Rotterdam
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1. De organisatie
Missie
Het Burgerpanel Rotterdam levert een positieve bijdrage aan het leefklimaat van de stad door het doen van
onafhankelijk onderzoek, vanuit de beleving van de Rotterdammers, naar de dienstverlening van de gemeente
Rotterdam.
Bestuur
Stichting Burgerpanel Rotterdam heeft vier bestuursleden. Zij zijn verantwoordelijk voor het bewaken van de
missie, stellen het beleid vast en sturen de projectleider aan. Eind 2019 hebben we afscheid genomen van een
van de bestuursleden en een nieuw lid benoemd.
Plenaire panel
Het plenaire panel bestaat uit alle leden en bestuursleden samen, allen zijn vrijwilligers van het Burgerpanel
Rotterdam. Zij komt eens per zes weken bijeen om de voortgang van de werkgroepen te bespreken en de
organisatorische aspecten van het panel door te nemen. Tevens dienen deze bijeenkomsten als
ontmoetingsplaats voor de leden en is het een platform voor uitwisseling van kennis en ervaringen.
Werkgroepen
Binnen het Burgerpanel ontstaan, afhankelijk van het te onderzoeken onderwerp, werkgroepen. Een
werkgroep, bestaande uit 4-8 vrijwilligers, pakt gezamenlijk een project op en verdiept zich langere tijd in het
gekozen of gevraagde onderwerp. In 2019 hebben we het iets anders aangepakt. De groepen zijn nu
geformeerd rond de aandachtsgebieden van de Wethouders. De aanpak v.w.b. onderwerpen is hetzelfde
gebleven ( zie verderop bij Focusgroepen). Men komt gezamenlijk tot een vraagstelling. Deze wordt getoetst
door middel van een quickscan, een schouw, enquête of een andere vorm van onderzoek. Vervolgens zoeken
we de verantwoordelijke ambtenaar, waar we mee in gesprek gaan. Hierna worden conclusies getrokken en
aanbevelingen opgesteld. De conclusies en aanbevelingen worden verwoord in een schriftelijke
adviesrapportage en worden soms gepresenteerd aan de wethouder of de burgemeester, en streven we naar
een bijeenkomst met publiek.
Communicatiegroep
De communicatiegroep is verantwoordelijk voor alle vormen van communicatie. Zij bewaakt dat de publicaties
van het Burgerpanel passen binnen de missie van het panel. De kanalen die de groep gebruikt zijn: Twitter,
Facebook, Instagram, website, nieuwsbrieven, persberichten. Daarnaast draagt de werkgroep communicatie bij
aan naamsbekendheid van het Burgerpanel. Ook is er gewerkt aan de uitbreiding van het digitale panel van het
Burgerpanel: de ‘vrienden’. Dit zijn Rotterdamse burgers die zich door middel van een e-mailadres bij ons
opgeven om mee te werken aan onze digitale mini-enquêtes. Op dit moment hebben we ca. 500 vrienden die
wij een aantal keer per jaar per e-mail verzoeken onze enquêtes in te vullen.
Redactie
Naast de communicatiewerkgroep heeft het Burgerpanel een redactie. Deze groep bestaat uit 4 leden die de
laatste check op onze rapportages verzorgen voordat de rapportage wordt aangeboden aan de betreffende
wethouder en voordat deze wordt gepubliceerd op Facebook en de website.
Professionele ondersteuning
Ook in 2019 werd het panel professioneel ondersteund door Tatjana van Rijswijk (15 uur per week op freelance
basis; sinds 2016). De professionele ondersteuning adviseert het bestuur en begeleidt de werkgroepen, de
communicatiegroep en de plenaire bijeenkomsten. Zij is het vliegwiel en de olie tussen de diverse activiteiten,
zorgt voor kwaliteitsbewaking en de voortgang van de werkgroepen.
Mutatie leden
Het Burgerpanel Rotterdam heeft in 2019 2 nieuwe leden mogen begroeten en van 1 lid afscheid genomen. Het
panel bestaat nu (februari 2020) uit 21 leden. In 2019 zijn er bewust geen nieuwe leden geworven omdat het
panel in een organisatieverandering zat. Instromen zou lastig zijn geweest in die fase en dus is er bewust geen
actieve werving opgezet. Voor 2020 hebben we het voornemen weer te werven.
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2. De onderwerpen van 2019
In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de werkgroepen die in 2019 zijn gevormd en
welke onderwerpen zijn behandeld.

Zwerfvuil
Titel rapport:
Een vuiltje aan de lucht
Looptijd:
9 maanden
Verantwoordelijk wethouder: wethouder Wijbenga
Reactie gemeente Rotterdam: binnen 3 weken
Aanleiding: ongevraagd advies
Iets wat bijna alle Rotterdammers delen is de ergernis over de hoeveelheid zwerfvuil op straat. Een hardnekkig
probleem. Het Burgerpanel vroeg zich bij dit onderwerp af wat nou precies de oorzaak is. Is het in de ene buurt
erger dan in de andere buurt en spelen factoren als scholen en winkels een rol in de hoeveelheid zwerfvuil op
straat? Het Burgerpanel schouwde grote delen van de stad om de balans op te maken.
Vraagstelling
1. Welke oorzaken liggen ten grondslag aan het
zwerfvuil-probleem? En waar liggen de
verantwoordelijkheden als het gaat om het
oplossen van het probleem?
2. In hoeverre zijn bewonersinitiatieven een
oplossing om het zwerfvuil in de stad tegen te
gaan?
Aanpak
We hebben:
Grote delen van de stad geschouwd op zwerfvuil.
Van noord naar zuid en van oost naar west. Dit
hebben we in maart en september 2019 gedaan,
om te kijken of er in de tussentijd wat veranderd
was omdat er in de zomer vanuit de gemeente en
de media veel aandacht is besteed aan het
probleem.
Gesproken met Stadsbeheer en met indirecte
leveranciers van zwerfafval zoals Plaswijckpark en
met verschillende bewoners die betrokken zijn bij
schoonmaakacties in de wijk.
De media gevolgd en ingelezen over alle meningen
en standpunten vanuit de stad Rotterdam.
Conclusies
➢ Voor veel mensen uit ons onderzoek is het onduidelijk wat de rol van gemeente is als het gaat om
zwerfafval. Is de gemeente er voor voorlichting? Educatie? Handhaving? Of voor het volledig
schoonhouden van onze straten? De meningen en verwachtingen in Rotterdam hierover verschillen.
Het is daarnaast ook onduidelijk wat er van de Rotterdammer zelf wordt verwacht.
➢ Wij, Burgerpanel, zijn van mening dat de gemeente Rotterdam verantwoordelijk is voor het opruimen
van al het zwerfafval.
➢ Bewonersinitiatieven tegen zwerfvuil zijn goud waard. Echter deze Rotterdammers worden
onvoldoende ondersteund voor het continueren van deze initiatieven. Daarom hebben de initiatieven
vaak geen lang leven.
➢ Ondernemers worden nog te weinig op hun verantwoordelijkheden gewezen, laat staan gedwongen
of gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan hun leefomgeving.
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Advies
➢
➢

➢

➢

➢
➢

Zorg eerst voor een zichtbare en afgebakende rol van de gemeente. Tot waar strekt de
verantwoordelijkheid van de gemeente zich? Wat doet de gemeente wel en wat niet?
Koester bewonersinitiatieven maar zorg ook dat ze levensvatbaar zijn èn blijven. Leg niet alle
verantwoordelijkheid voor een schone buurt bij de trekkers van dit soort initiatieven, zorg voor
voldoende ondersteuning vanuit de gemeente en motiveer trekkers met een fatsoenlijke vergoeding.
Begin bij het opvoeden van de jonge Rotterdammers en biedt een lesprogramma aan het
basisonderwijs aan. Zo’n lesprogramma zou wat ons betreft inclusief een rondje in de buurt lopen en
zwerfvuil verwijderen zijn.
Stel per wijk/buurt een afvalvrijwilliger aan die signaleert en meehelpt zwerfvuil te voorkomen.
Wellicht zou een belastingvrije vrijwilligersvergoeding van max €1700,00 per jaar
(vrijwilligersvergoeding) helpen om continuïteit op dit dossier te krijgen.
Neem de suggestie over om alle afvalbakken in het vervolg (fel)groen i.p.v. grijs te verven.
Stop met het opzetten van projecten. Projecten geven de illusie dat het beter gaat maar hebben een
einddatum en bijna nooit een vervolg. Zorg voor continuïteit, beleg het monitoren bij een dienst en
niet bij een persoon, die na enige tijd een andere taak krijgt en geen opvolger.

Vervolg
In maart 2020 zal er een vervolggesprek met Stadsbeheer plaatsvinden. Tijdens dat gesprek zal gesproken
worden over onze verwachtingen en de te nemen acties van de gemeente op dit onderwerp.
Reactie gemeente Rotterdam
De gemeente deelt onze zorg en geeft aan middels handhaving en educatie het zwerfvuilprobleem aan te
pakken. Ook hecht de wethouder grote waarde aan de bewonersinitiatieven en deelt hij onze mening dat een
langere levensloop van deze initiatieven gewaarborgd moet blijven. Hoe de gemeente dat gaat doen, lezen wij
niet terug in de brief. Als het gaat om motiveren en ‘opvoeden’ van ondernemers geeft de wethouder aan dat
dit voornamelijk via handhaving gebeurt.

Metrostation Maashaven
Titel rapport:
Station Maashaven verdient beter!
Looptijd:
2 maanden
Verantwoordelijk wethouder: wethouder Bokhove en Moti
Reactie gemeente Rotterdam: schriftelijk na 7 maanden
Aanleiding: ongevraagd advies
Een terugkerend onderwerp voor het Burgerpanel is de staat van de metrostations. Dit jaar hebben we
metrostation Maashaven nog eens onder de loep genomen. Eerder adviseerden wij de RET al dat dit station
moet worden opgeknapt om zich staande te houden tussen de pracht en praal van onder andere Katendrecht.
De RET gaf aan hier geen geld voor te hebben. Vreemd en jammer. Want rond Maashaven wordt veel
geïnvesteerd in de buitenruimte en leefomgeving van de bewoners. Bovendien is station Maashaven een
centraal overstappunt voor veel Rotterdammers. Een nieuwe poging dus, om nog beter in kaart te brengen wat
er nodig is om van station Maashaven weer een aangename verblijfsplek te maken.
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Vraagstelling
1. Op welke punten moet metrostation Maashaven verbeterd worden?
2. Wie is of voelt zich binnen de driehoek van gemeente, RET en Nationaal Programma Rotterdam Zuid
verantwoordelijk voor dit station?
Aanpak
We hebben met 5 leden van het Burgerpanel een uitgebreide schouw gehouden in het metrostation. Ieder
hoekje en gaatje is bekeken en besproken. Dit leverde een veelzeggend fotoverslag op. Om station Maashaven
niet tussen wal en schip te laten belanden, is besloten een uitgebreide fotorapportage en adviesbrief te sturen
aan de wethouder Mobiliteit, Judith Bokhove, de wethouder met het Nationaal Programma Rotterdam Zuid in
zijn portefeuille, Richard Moti en aan de directeur van de RET, Maurice Unck. En om het plaatje compleet te
maken is de adviesbrief ook cc verstuurd aan de directeur NPRZ, Marco Pastors.
Conclusies
➢ Onderhoud: roest breekt het station langzaam op. Tegels en stenen breken open door roestvorming.
➢ Sfeer: ongebruikte voorzieningen geven een troosteloos en onveilig gevoel. De nieuw geplaatste
kunst draagt wat ons betreft niet bij aan een betere sfeer.
➢ Schoon: het station is behalve oud ook erg vies. De ramen, de wanden, de plafonds, buiten het
openbare toilet, allemaal even vies.
Advies
Zorg voor de broodnodige renovatie van station Maashaven. Ga als wethouders en directieverantwoordelijken
met elkaar in gesprek en kijk waar de kansen voor dit station liggen.
Vervolg
In de zomer van 2020 zal het Burgerpanel station Maashaven opnieuw schouwen om te kijken wat er in een
jaar tijd is verbeterd of verslechterd.
Reactie gemeente Rotterdam
Wethouder Bokhove reageert namens de gemeente en RET. Ze geeft aan het eens te zijn met het feit dat
metrostation Maashaven een opknapbeurt verdient. Echter, een grootscheepse renovatie zit er niet in. Het
afbrokkelende beton zal wel worden aangepakt, net als de plakkaten vogelpoep in het urinoir.

Klijnsmagelden
Titel rapport:
Hoe staat het met de Klijnsmagelden?
Looptijd:
10 maanden
Verantwoordelijk wethouder:
wethouder Grauss
Reactie gemeente Rotterdam:
schriftelijk na 12 weken
Aanleiding: ongevraagd advies
In 2018 dook het Burgerpanel al in de besteding van Klijnsmagelden. Hoe heeft Rotterdam de extra 6 miljoen
vanuit het Rijk besteed aan de kinderen die in armoede leven? Het werd een lange zoektocht die zelfs nu, in
februari 2020, nog niet is beëindigd. Echter de eerste brief met vragen is in 2019 naar wethouder Grauss
verzonden.
Vraagstelling
1. Op welke manier heeft de gemeente Rotterdam de Klijnsmagelden ingezet om kinderen onder de 18
jaar in armoede een extra steuntje in de rug te geven?
2. Hoeveel kinderen zijn er jaarlijks in Rotterdam geholpen met de Klijnsmagelden?
Aanpak
We hebben ons ingelezen in de VNG-standpunten op dit onderwerp en hebben ons verdiept in de
begrotingen van Rotterdam over de jaren 2017 en 2018.
We hebben gesproken en informatie gedeeld met de verantwoordelijke ambtenaar van de gemeente
Rotterdam.
We hebben informatie verkregen van maatschappelijke organisaties die zich mede bezighouden met
het besteden van de Klijnsmagelden en armoedebestrijding in de breedte, zoals Stichting Mait.
We hebben een aantal gezinnen gesproken die onder de armoedegrens leven.
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Conclusies
➢ Uit ons onderzoek van de betreffende stukken en de gesprekken met een aantal betrokkenen blijkt,
dat niet duidelijk is of de Klijnsmagelden in 2017 en 2018 conform de doelstelling van dat beleid zijn
besteed. Deze informatie is niet transparant en naar ons inzien incompleet. Wij maken ons ernstig
zorgen over de besteding van deze gelden gezien het beleid en de uitvoering ten opzichte van het
principe waar deze gelden oorspronkelijk voor zijn bedoeld.
Advies
➢

➢

Besteed meer aandacht aan het openstellen van
(informatie) kanalen over de beschikbaarheid
van deze middelen en over hoe en waar ze te
verkrijgen zijn. Met de inzet van intermediairs
voor het Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds
is een mooie start gemaakt, maar nog lang niet
voldoende om de gehele doelgroep van 28.000
kinderen te bereiken.
Zet de Klijnsmagelden meer in voor het
Jeugdtegoed, zodat kinderen niet langer in
opgroeien bedreigd worden. Die nieuwe jas,
telefoon, computer of dat busabonnement kan
het verschil maken en is juist, waarvoor de
Klijnsmagelden bedoeld zijn. Maak de
aanvraagprocedure snel en gemakkelijk.

Vervolg
Het Burgerpanel blijft dit onderwerp de komen jaren volgen. Ook zijn er inmiddels gesprekken gevoerd met
wethouder Grauss over dit onderwerp. Intussen hebben we meer informatie vergaard en worden onze
adviezen nog specifieker en doelgerichter.
Reactie gemeente Rotterdam
De gemeente voert een 3-sporenbeleid waarbij een deel van de gelden naar het Jeugdfonds gaat, het
Jeugdtegoed en een deel wordt geïnvesteerd in de lange termijn armoedebestrijding. Denk aan preventie en
educatie. Er zijn geen cijfers beschikbaar over hoeveel kinderen extra geholpen zijn met de Klijnsmagelden. Ook
is er geen waterdicht plan om de volledige doelgroep te bereiken.

Communicatie buitenruimte
Titel rapport: Makkelijker gedaan dan gezegd
Looptijd:
5 maanden
Verantwoordelijk wethouder: dhr. Wijbenga
Reactie gemeente Rotterdam: 9 maanden (!)
Aanleiding
Rotterdam staat nooit stil. Er wordt altijd gewerkt in en aan onze stad. Grote gebouwen, parken, wegen,
fietspaden, parkeerplaatsen, nieuwe verkeerspleinen, je kan je niet omdraaien of er is weer wat veranderd in
onze stad. Informeert de gemeente haar burgers voldoende en betrekt zij die bij al deze veranderingen? En hoe
ver moet de gemeente hierin gaan? En is ze consequent in de omgevingscommunicatie?
Vraagstelling
1. Welke communicatiemiddelen zet de gemeente Rotterdam in als er iets in de buitenruimte wordt
gewijzigd?
2. Zijn de ingezette middelen voldoende, logisch, vindbaar en begrijpelijk voor alle Rotterdammers?
3. Zijn er situaties waarin de omgevingscommunicatie niet of onvoldoende voldoet? En waar ligt dat
aan?
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Aanpak
We zijn de stad ingegaan en hebben verschillende werkzaamheden aan de buitenruimte bekeken. Hoe stond
het met de borden, verwijzingen, websites en andere vormen van communicatie? Ook verzamelden we
bewonersbrieven en hielden we een enquête onder onze achterban. Tot slot spraken we met
vertegenwoordigers van het team Communicatieadvies Stadsbeheer, maar ook met de verantwoordelijke
projectleiders die mede bepalen hoe de communicatie richting de Rotterdammer verloopt.

Conclusies
• De bewonersbrieven verschillen van kwaliteit en inhoud. Ook de verwijzing naar een contactpersoon
of naar ‘meer informatie’ is verschillend. We worden soms verwezen naar niet bestaande websites of
e-mailadressen. Telefoonnummers kloppen niet of 14010 heeft geen idee waarvoor we bellen. De
bewonersbrief is vaak geschreven in redelijk begrijpelijk Nederlands, maar wij weten dat een deel van
de Rotterdammers de informatie niet zal begrijpen.
• De app ‘aan de slag’ is een mooi medium om de projecten in de buitenruimte weer te geven op kaart
en meer achtergrondinformatie te geven. Echter geven onze vrienden aan dat zij liever een
bewonersbrief ontvangen dan een app te gebruiken. Ook vinden wij de content op de app (nog) niet
volledig. De app werkt vooral informatief en persoonlijk contact opnemen kan niet direct, maar moet
via een vragenformulier. Erg onpersoonlijk en vaak ook niet efficiënt!
• De verschillende websites en kaarten die online beschikbaar zijn, zijn slecht te vinden via de website
van de gemeente. Daarbij zijn de sites en kaarten niet voldoende gebruiksvriendelijk of begrijpelijk.
• De gemeente zet in op voornamelijk digitale communicatievormen. Deze digitale
communicatievormen worden wat ons betreft te snel, onvolledig, gebruikersonvriendelijk ingezet, en
zijn ze vaak onbekend bij de burger.
• Gelukkig zien wij ook nog aandacht uitgaan naar het persoonlijke gesprek met de Rotterdammer. De
portiekgesprekken zijn daar een voorbeeld van, en bijvoorbeeld ook bezoekjes aan ondernemers in de
stad om te inventariseren waar zij tegenaan lopen bij werkzaamheden aan de buitenruimte.
• Bij middelgrote projecten, zoals nieuwe riolering in een straat of herinrichting van straat/wijk is de
communicatie versnipperd, er zijn meerdere partijen betrokken en het is onduidelijk wie waarvoor
verantwoordelijk is. Opgegeven contactpersonen kunnen of durven geen uitspraken te doen over de
werkzaamheden. Bewoners voelen zich daardoor niet serieus genomen of slecht geïnformeerd!
Advies
•
•
•
•
•

Verstuur altijd een bewonersbrief.
Wijs altijd een vast contactpersoon aan voor bewoners en neem iedere vraag serieus.
Geef altijd een antwoord, ook als je het antwoord niet weet.
Maak één digitale kaart met alle informatie over werken in de buitenruimte.
Vergeet nooit de bewoners die niet digitaal vaardig zijn.

Reactie gemeente Rotterdam
Na 9 maanden ontvingen we dan eindelijk een bericht van de gemeente. Daarin wordt aangegeven dat ze onze
adviezen ter harte neemt en belang hecht aan goede communicatie richting bewoners. Wordt vervolgd.
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Follow up
Naast nieuwe onderwerpen pakken we ook altijd een aantal oude onderwerpen weer op. Wat is ermee
gebeurd, zijn beloftes nagekomen, onze adviezen opgevolgd? Moet er wellicht een nieuw advies over worden
geschreven? Hierbij een overzicht van de onderwerpen die in 2019 opnieuw de revue passeerden, dit jaar meer
dan andere jaren omdat veel onderwerpen die we eerder hebben opgepakt langer doorliepen:
14010: nader onderzoek gedaan, we zien een lichte verbetering in de service. De tweedelijns telefoontjes
worden niet altijd goed afgehandeld. Verbetering blijft noodzakelijk, maar nu niet zorgelijk genoeg voor een
nieuw advies
Openbare toiletvoorzieningen: de uitvoering van de zeiknota loopt gestaag. Het aantal nieuwe units is op peil
en het Project Propere Plee lijkt eindelijk vorm te krijgen. We missen nog goede bewegwijzering en andere
communicatie over de toiletvoorzieningen in onze stad. Dit staat bij de gemeente op de agenda voor 2020. We
blijven het volgen.
Waterbewust Rotterdam:
de plannen om Rotterdam meer waterbewust te maken lijken nog niet volledig door de gemeentelijke
organisatie omarmd te worden. Verder missen we nog een grote bewustwording bij de Rotterdammer zelf. Er
is geen of weinig aandacht richting de Rotterdamse burger om bijvoorbeeld zelf actie te ondernemen tegen het
stijgende water in Rotterdam bij extreme weersomstandigheden. Het onderwerp komt in 2020 opnieuw op de
agenda.

Ratten in Rotterdam:
de rattenbestrijding in Rotterdam is niet vernieuwend. Steeds meer Rotterdammers klagen over ratten in hun
buurt. Soms lopen ze gewoon tussen de benen van bewoners door. We zien (nog) geen aanleiding om hier een
nieuw advies over te schrijven omdat er in de media volop aandacht voor is. We blijven het onderwerp wel
volgen.
Japanse Duizendknoop:
de gemeente Rotterdam heeft nog geen eenduidige aanpak voor de bestrijding van de Japanse Duizendknoop.
Onze adviezen zijn niet overgenomen. We hebben geconstateerd dat er nog gemaaid wordt en dat de burger
nauwelijks op de hoogte wordt gebracht over hoe je moet omgaan met deze plant. Wel is de gemeente in zee
gegaan met bureau Stadsnatuur dat een beheersplan heeft gemaakt voor de Rotterdamse haven. Verder is er
een kaart waarop je kan zien waar de Duizendknoop staat in Rotterdam en kan je zelf locaties doorgeven via
14010. Het onderwerp komt terug op de agenda voor 2020.
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3. Focusgroepen
Zoals aangegeven in het voorwoord heeft er bij het Burgerpanel een kleine
organisatieverandering plaatsgevonden. Er is een nieuwe strategie bepaald waarbij er
altijd 3 werkgroepen actief zijn. Twee kleine werkgroepen, bestaande uit 5 leden per
groep, zijn focusgroepen. Een focusgroep richt zich op het werkgebied van twee
wethouders en put uit dat werkveld de nieuwe onderwerpen. De derde groep is een ad
hoc groep. Hier neemt de grote meerderheid van het panel aan deel en zij richten zich op
een veel breder terrein, maar specifiek niet op het werkveld van de focusgroepen. Een
kenmerk van alle drie de groepen is dat ze continu zijn. Ze worden niet opgeheven op het
moment dat er een onderwerp is afgerond.
In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan het werk dat de focusgroepen in 2019 hebben
verzet. Daarbij moet gezegd, dat alle drie de groepen in september 2019 van start zijn
gegaan.

Focusgroep: Energietransitie, Bouwen en Wonen
Verantwoordelijk wethouders: wethouder Bonte en wethouder Kurvers
Focus in 2019: Duurzaam wonen particuliere woningmarkt
Aanleiding
In 2018 bracht het Burgerpanel een advies uit over duurzaam wonen voor particuliere woningeigenaren.
Daaropvolgend is het Burgerpanel Rotterdam gevraagd deel te nemen aan de Klimaattafels van de gemeente
Rotterdam. Onder andere dankzij de Klimaattafels is in november 2019 het Rotterdamse Klimaatakkoord
gepresenteerd met daarin 49 klimaatdeals die als doel hebben de CO2 uitstoot in onze stad in 2030 drastisch te
verminderen. De focusgroep ‘Energietransitie, Bouwen en Wonen’ blijft dit onderwerp de komende tijd volgen
en blijft advies uitbrengen aan de gemeente over de te nemen stappen.
Acties
-

Deelname aan de klimaattafels
Gesprekken gevoerd met bewoners en beleidsambtenaren

Vervolg
In 2020 voeren we gesprekken met de gemeente Rotterdam over de praktische uitwerking van de klimaatdeals.
Onze focusgroep blijft nauw betrokken bij dit onderwerp. Verder bouwen zij aan het dossier ‘van het gas af’.
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Focusgroep: Welzijn, Onderwijs en Cultuur
Verantwoordelijk wethouders: wethouder Grauss, wethouder Kasmi en wethouder Moti
Focus in 2019: ‘Armoedebestrijding onder kinderen’ en ‘schuldhulpverlening jongeren’
Aanleiding
Het onderzoek naar de Klijnsmagelden leverde uiteindelijk meer vragen dan antwoorden op. Om die reden
neemt de focusgroep ‘Welzijn, Onderwijs en Cultuur’ dit onderwerp over en verbreedt het naar
armoedebestrijding onder kinderen in het algemeen. Daarbij pakten ze in 2019 ook het onderwerp
‘schuldhulpverlening onder jongeren op’.
Acties
-

-

Er is gesproken met medewerkers van
Stichting Dock, de Rotterdamse Kredietbank
en andere organisaties betrokken bij
kinderen in armoede en jongeren met
schulden. Ook met een maatschappelijk
werker van een school in een ‘armoede’ wijk.
Er is een vrijblijvende samenwerking
aangegaan met Rotterdamse
Armoedebestrijding Beweging, aangezien die
zich bezighoudt met dezelfde onderwerpen
als de focusgroep. We trekken samen op in
dit geval en ondersteunen elkaar waar nodig.

Vervolg
In 2020 zal er opnieuw een advies uitgebracht worden over armoedebestrijding onder kinderen. Verder wordt
er een dossier opgebouwd over het onderwerp ‘schuldhulpverlening onder jongeren.

Ad hoc groep
Verantwoordelijk wethouders: de ad hoc groep houdt zich bezig met de werkgebieden van alle wethouders
die niet onder de focusgroepen vallen.
Focus in 2019: verdere follow up van oude adviezen, bewegwijzering, deelvervoer in de stad, fietsparkeren en
leegstand winkelgebieden.
Aanleiding
De ad hoc groep hecht belang aan het monitoren van onderwerpen waar eerder een advies is over uitgebracht.
Verder hebben zij in 2019 nieuwe onderwerpen geïnventariseerd en een eerste verkenning gedaan naar de
onderwerpen waar mogelijk een advies over uitgebracht kan worden.
Acties
-

Gesprekken met contactambtenaren over de stand van zaken voor
wat betreft ‘oude’ adviezen van het Burgerpanel.
Lezen van beleidsplannen op het gebied van deelvervoer en
gesprekken met contactambtenaren over de nieuwe mogelijke
onderwerpen.

Vervolg
In 2020 gaat de ad hoc groep verder met de follow ups van ‘oude’ adviezen en
zal daarnaast nieuwe onderwerpen oppakken.
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4. Communicatie
Nieuwsbrief
We hebben in 2019, net als voorgaande jaren een nieuwsbrief ‘Terugblik 2019’ verspreid onder ons netwerk en
digitale vrienden. Ook is de Terugblik 2019 in een kleine geprinte oplage verspreid in Rotterdam in huizen van
de wijk, bibliotheken, bij fracties en raadsleden en onder vrienden en kennissen. In de Terugblik staat wat we in
2019 hebben gedaan, welke adviezen we hebben uitgebracht en wat er voor 2020 op de agenda staat.
Social media
In 2019 hebben we het beheer van social media uit handen gegeven aan een daarin gespecialiseerd bureau:
Hashtag Junkies. Doel was om meer actieve volgers te generen en een jongere doelgroep aan te spreken. Dit
heeft geresulteerd in een flinke toename van het aantal volgers op Instagram (van 400 naar 950) en Facebook
(van 320 naar 480). Ook komen we uit de reacties op onze post meer te weten over Rotterdam en wat
Rotterdammers vinden. Door in zee te gaan met Hashtag Junkies hebben we ook duidelijk een jongere
doelgroep via Instagram bereikt dan op Facebook. De meeste volgers zijn tussen de 20-40 jaar oud. Om de
bekendheid te vergroten zijn we van 1x per twee weken posten naar 2x tot 3x per week gegaan. Eind 2019 zijn
we overgestapt naar een andere organisatie om onze social media te beheren. Dit wordt nu gedaan door
Reclamebureau 390. Zij verzorgen ook onze website en huisstijl en zo hebben we al onze communicatie
uitingen onder één dak. Dit werkt efficiënt en kostenbesparend.
Website
De website van het Burgerpanel bevat alle basisinformatie zoals de aangeboden adviezen en reacties van B&W,
een ledenpagina en contactinformatie.
Digitale vrienden
Sinds 2016 kan iedereen een digitale vriend worden van het Burgerpanel. Rotterdammers kunnen zich
inschrijven via de website door een e-mailadres en postcode op te geven. We vragen de ‘digitale vrienden’ een
aantal keer per jaar mee te werken aan onze mini-enquêtes die we gebruiken ter ondersteuning van onze
onderzoeken. We zien de ‘digitale vrienden’ als de achterban van het Burgerpanel. Hoe meer vrienden, hoe
meer we in onze onderzoeken kunnen spreken namens ‘de Rotterdammer’. Op dit moment hebben we bijna
500 digitale vrienden. Maar ook via Facebook en Instagram houden we ‘polls’ over diverse onderwerpen.
Mini-enquêtes
Om onze digitale vrienden bij onze onderzoeken te betrekken sturen we hen regelmatig een korte enquête,
genaamd mini-enquête. In 2019 hebben we 3 mini-enquêtes gehouden onder onze vrienden.
Contactambtenaren
Bij iedere start van een project nemen we direct contact op met de verantwoordelijke ambtenaar bij de
gemeente, de contactambtenaar. De contactambtenaar fungeert als informant en klankbord voordat het
rapport aangeboden wordt aan de verantwoordelijk wethouder. Door samen te werken met
contactambtenaren per onderwerp hoopt het Burgerpanel adviezen te geven die beter aansluiten op het
beleid dat inmiddels is uitgezet of op de plank ligt bij de gemeente.
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5. Het Burgerpanel op pad in de stad
Met enige regelmaat wordt het Burgerpanel Rotterdam vanuit de gemeente gevraagd om incidenteel of op
korte termijn zijn kennis en expertise te delen met betrekking tot beleid gerelateerde onderwerpen. Enkele
leden van het Burgerpanel nemen deel aan het Digitaal Stadspanel en daarnaast vertegenwoordigen de
Burgerpanelleden het Burgerpanel tijdens verschillende stadsdebatten, lezingen en symposia. Hieronder een
greep uit onze nevenactiviteiten in 2019 in de stad.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 en 27 januari 2019: meegewerkt aan een onderzoek van de gemeente Rotterdam over ‘meldingen
buitenruimte’
8 april: deelname onderzoek Erasmus Universiteit over ‘meldingen buitenruimte’
9 april 2019: Lancering Rotterdammer Centraal bijgewoond
13 juni 2019: inspiratiemiddag en lancering ‘Goed Geregeld’ cluster Dienstverlening
20 juni 2019: interview over gebruikservaringen Gemeentepeiler
20 september 2019: deelgenomen aan een onderzoek over de inrichting van de Centrale Bibliotheek
26 september: aanwezig op symposium ‘De nieuwe vrijwilliger’ van CVD
26 september 2019: aanwezig bij lezing ‘bureaucratie is een inktvis’
27 september 2019: aanwezig bij presentatie Klimaatakkoord Rotterdam
27 september 2019: aanwezig bij symposium ‘groen van de toekomst’, Rotterdams Milieucentrum
28 oktober 2019: aanwezig op het Kennisfestival Rotterdam
8 november 2019: aanwezig bij Stadsmakerscongres 2019
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