Rapport Rekenkamer voedt twijfel over NPRZ

Hulp Zuid staat ter discussie
ROTTERDAM
Schaf het Nationaal Programma
Rotterdam Zuid (NPRZ) af.
Daarvoor pleiten de Rotterdamse
SP en VVD. De Rekenkamer
oordeelde vrijdag dat de resultaten
van het NPRZ achterblijven.
MARJOLEIN KOOYMAN

,,Het Rekenkamerrapport is
vernietigend voor het Nationaal
Programma,'' stelt SPfractievoorzitter Leo de Kleijn. ,,Tot
nog toe is het programma 4 jaar
bezig, maar het zet totaal geen
zoden aan de dijk.'' Eventuele
verbeteringen, bijvoorbeeld op het
gebied van onderwijs, vinden ook
plaats elders in de stad, stelt De
Kleijn. ,,Het is daarom niet duidelijk
wat de toegevoegde waarde van
het NPRZ is.''
In het rapport 'Zorg om Zuid'
constateert de Rekenkamer dat,
hoewel de betrokkenen grote inzet
tonen, een groot deel van de
doelen achter op schema ligt.
Directeur Paul Hofstra twijfelt of de
inhaalslag nog gemaakt kan
worden. Doel van het NPRZ is dat
de achterstanden op Zuid in 2030
zijn ingelopen.

volkeren.
De kans dat er daadwerkelijk een
streep door het programma wordt
gezet, is niet zo groot. Het
merendeel van de gemeenteraad
staat nog wel pal achter het NPRZ.
De PvdA benadrukt dat er wel
degelijk verbeteringen te zien zijn
op de scholen op Zuid. ,,Dat is het
makkelijkste onderdeel. Daarna
moet je zorgen voor werk en de
woningen, zodat mensen met wie
het beter gaat, niet wegtrekken,''
zegt PvdA-fractievoorzitter Leo
Bruijn.
Om dat voor elkaar te krijgen, moet
het stadsbestuur dieper in de buidel
tasten, vindt hij. ,,Nu komt er 10
miljoen euro per jaar vanuit de
stad. Als je als gemeente zo weinig
geld in het programma steekt, kan
je niet verwachten dat partners
zoals woningbouwcorporaties dat
wel doen.''
Leefbaar-raadslid Luuk Wilson
vindt dat naar aanleiding van het
onderzoek de doelen van het
NPRZ onder de loep moeten
worden genomen. ,,Of we moeten
versnellen, of de ambitie was te
hoog en de doelen moeten worden
bijgesteld.''

,,Voor de VVD Rotterdam komt dit
verdict niet als een verrassing,''
stelt raadslid Maarten van de Donk
op een weblog op de site van de
liberalen. Bij de bespreking van het
NPRZ kreeg de raad vage
rapportages en weinig vooruitgang
voorgeschoteld, vindt hij. ,,Als er
wel vooruitgang is, blijft onduidelijk
waarom hier een speciaal
programma voor wordt opgetuigd.''
Ook volgens de VVD moet er een
einde komen aan het NPRZ, dat in
2011 in het leven werd geroepen
na het advies van Deetman en
Mans. Het rijk, de gemeente,
woningcorporaties en het
bedrijfsleven zetten hun
handtekening onder het plan om
Zuid op te stuwen in de vaart der
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