Rekenkamer komt met rapport

Zuid blijft nog steeds achter
het programma. Ook het
programmabureau speelt een
belangrijke rol. Het zorgt voor de
verbinding tussen alle partijen en
focus in het enorme programma,
stelt de Rekenkamer.

SANNE DONDERS

ROTTERDAM
Vrijwel alle betrokkenen doen hun
best om van het Nationaal
Programma Rotterdam Zuid een
succes te maken. Toch blijven de
resultaten achter. Dat concludeert
de Rekenkamer in het rapport 'Zorg
om Zuid'.
MARJOLEIN KOOYMAN

,,De resultaten vallen toch wat
tegen,'' zegt directeur Paul Hofstra
van de Rekenkamer. ,,Bijna de helft
van alle doelen ligt niet op
schema.''
Sinds 2011 bestaat het NPRZ om
de achterstand op de zuidoever in
te lopen. In 2030 moet de
achterstand ten opzichte van de
vier grote steden zijn ingehaald.
Daarbij richt het programma zich op
onderwijs, wonen en werk.

Daarbij heeft Hofstra wel kritiek op
de toon die soms wordt gebruikt
door medewerkers van het bureau.
,,Die is soms toch wat scherp. Dat
kan uiteindelijk afbreuk doen aan
de betrokkenheid van bijvoorbeeld
de corporaties,'' waarschuwt hij.
Volharden
Programmadirecteur Marco Pastors
erkent dat er soms irritatie ontstaat.
,,We maken afspraken met elkaar.
Als die niet worden nagekomen,
kunnen we het laten lopen of erin
volharden,'' zegt hij. ,,Wij kiezen
dan vaak vol volharden. We willen
op koers blijven liggen. Soms gaat
dat niet vanzelf.''
Bovendien vindt Pastors dat juist
veel wél goed gaat. ,,Alle scholen
bieden extra lessen, er zijn 300
startgaranties verleend,'' somt hij
op. ,,We gaan niet in een rechte lijn
naar 2030 toe. Vaak is er meer tijd
nodig voordat er resultaten te zien
zijn.''

,,Over de hele linie zien we dat
resultaten achterblijven,'' zegt
Hofstra. ,,De uitstroom uit de
bijstand is niet gedaald, maar licht
gestegen. De cito-scores stijgen
licht, maar niet genoeg om de
achterstand in te lopen. En het
vervangen van 10.000 particuliere
woningen is nog niet van de grond
gekomen.''
Maar Hofstra deelt ook
complimenten uit. Zo blijkt uit het
onderzoek dat veel partijen 'grote
inzet en betrokkenheid' tonen voor
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