16bb7384
Rekenkamer Rapport ‘Zorg om Zuid’

De Raad van de gemeente Rotterdam;
gelezen het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Zorg om Zuid. Onderzoek Nationaal
Programma Rotterdam Zuid’ (16bb3296), de geactualiseerde reactie op het rapport van
college (16bb6806) en bestuur NPRZ (16bb6805) en het nawoord nagekomen reactie van de
Rekenkamer Rotterdam (16bb7215).
gelet op de Gemeentewet en op artikel 12 van de Verordening Rekenkamer Rotterdam;
gehoord de beraadslagingen in de commissle BWB van woensdag 8 juni 2016 en de raad van

7 juli 2016;
Besluit:

l )
1
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ll )

De navolgende hoofdconclusies van het rapport “Zorg om Zuid. Onderzoek Nationaal
Programma Rotterdam Zuid’ ’ van de Rekenkamer Rotterdam, te onderschrijven
De meeste partners, zoals de gemeente Rotterdam, woningcorporaties en
onden/vijsinstellingen, vertonen over het algemeen een grote inzet en betrokkenheid bij
de uitvoering van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) in de eerste

uitvoeringsperiode. Het programmabureau vervult daarbij een essentiéle rol. Dit zijn
noodzakelijke voorwaarden om uiteindelijk gewenste inhoudelijke resultaten voor Zuid te
bereiken.
Klaarblijkelijk vormen de getoonde noodzakelijke inzet en betrokkenheid van de partners
geen voldoende voorwaarden voor de gewenste resultaten. Over het algemeen lopen de
resultaten van het NPRZ namelijk tot nu toe achter bij de voornemens of zijn onbekend.
Een zeker planningsoptimisme in het programma is hiervoor een verklaring.
Het is nog tamelljk onzeker of in de nabije toekomst de gewenste inhoudelijke resultaten
wel in voldoende mate zullen worden geboekt. Redenen hiervoor zijn het
langetermijnperspectief van het NPRZ, de relatieve afstand van een aantal partijen tot
het NPRZ, het zekere planningsoptimisme en de stijl van het programmabureau.
De plannings- en verantvvoordingssystematiek van het NPRZ Ievert nog geen volledig
navolgbaar beeld van de voorgenomen en gerealiseerde activiteiten.

De aanbevelingen van het rapport ‘Zorg om Zuid. Onderzoek Nationaal Programma
‘
Rotterdam Zuid’ over te nemen:

Twee aanbevelingen aan B & W:
1

2

Handhaaf op zijn minst de wijze waarop de gemeente zich beleidsinhoudelijk (door
vertalen van de ambities voor Zuid in elgen programma’s) en in termen van capaciteit
(zoals coordinatie en extra inzet) inspant voor de realisatie van het NPRZ. Borg de
inspanningen vanuit de clusters en colleges voor het NPRZ ook voor de langere termijn
(tot in tenminste de volgende collegeperiode).
Ondersteun de schakelrol van het programmabureau binnen het NPRZ, maar bewaak

de noodzakelijke eensgezlndheid tussen de betrokken partners.

Vijf aanbevelingen aan het dagelijks bestuur van het NPRZ:
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lnvesteer blijvend in goede relaties tussen de betrokken partijen. Ondersteun daarbij de
volhardende stijl van het programmabureau, maar draag er tevens zorg voor dat

diezelfde stijl de eensgezindheid binnen het NPRZ niet verzwakt.
lnvesteer in blijvende betrokkenheid van partijen die noodzakelijk zijn voor de
uitvoering van het NPRZ, maar daar nog niet formeel bij betrokken zijn (zoals
werkgeversorganisaties).

Beoordeel, in 2020, of de geplande en geambieerde resultaten en effectdoelstellingen

nog voldoende realistisch zijn en zo nee, pas zo nodig het ambitieniveau aan.
Beoordeel tevens of de ondernomen activiteiten de juiste zijn, gelet op de beoogde
resultaten en doelen, en of de inzet ervan al dan niet moet worden geintensiveerd.

Gebruik bij deze beoordelingen de huidige realisatiegegevens, alsook de zichtbare
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III )

economische, financiéle en organisatorische belemmeringen.
Draag zorg voor een dusdanige p|annings- en verantwoordingssystematiek dat in een
rapportage eenvoudig een op een kan worden beoordeeld in welke mate elke
voorgenomen activiteit op koers Iigt en welke eventuele wijzigingen hebben

plaatsgevonden.

Hanteer eenduidige en meetbare criteria voor de beoordeling van de voortgang van

resultaten en activiteiten.

Het college van burgemeester en wethouders op te dragen de aan het college gerichte
aanbevelingen uit te voeren en daarover aan de raad te rapporteren véér 1 februari

2017.
IV)

Het bestuur van NPRZ te vragen om bij de eerstvolgende voortgangsrapportage NPRZ
te rapporteren over de uitvoering van de aan het dagelijks bestuur van NPRZ gerichte
aanbevelingen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 september 2016
De grifﬁer,

/8}’

._ —Da.

a
II

i,/iv \

P

\7orzitteF,

raadsvergadering 29 september 2016
raadsstuk nummer 16bb7384 pagina 2

