
Gelijke Kansen Wet
helpt Rotterdammers
vooruit in plaats van
hen af te schrijven.

PvdA Rotterdam nodigt partijen uit om brede
coalitie te vormen voor gelijke kansen in de stad.

Voor alle
Rotterdammers.



Het is een onaangename waarheid. Waar je in onze stad geboren wordt,
is nog altijd te vaak bepalend voor hoe de rest van je toekomst eruit ziet.
En het ergste is: als we het bestrijden van kansenongelijkheid niet de
hoogste prioriteit geven, dreigt de scheefgroei alleen maar groter te
worden. 

De een krijgt op de basisschool het voordeel van de twijfel en daardoor
een hoger schooladvies. De ander krijgt juist een lager schooladvies. Met
alle gevolgen van dien voor de rest van iemands leven. 

De een krijgt muziekles, zit op een sportverenging, wordt thuis op allerlei
manieren gestimuleerd en krijgt huiswerkbegeleiding. Bij de ander is daar
thuis geen geld voor. 

De een krijgt via het netwerk van ouders sneller een stageplaats. De
ander loopt een groot risico zijn opleiding niet te kunnen afmaken omdat
er geen stageplek gevonden kan worden.

De een krijgt door zijn opleiding en netwerk een goed betaalde, vaste
baan. De ander komt niet verder dan slecht betaalde baantjes met
tijdelijke contracten.

De een kan mede dankzij steun van ouders, gunstige fiscale regelingen,
een goed salaris en een vast contract een eigen woning kopen. De ander
moet eindeloos wachten op een sociale huurwoning of betaalt zich blauw
in de particuliere huursector.

De een leeft langer en gezonder. De ander zal meer
gezondheidsproblemen kennen en eerder overlijden.

Dit is de realiteit van vandaag. En het ergste is: de tweedeling in onze
stad dreigt – mede door de gevolgen van COVID19 – alleen maar groter
te worden: op de woningmarkt, in het onderwijs, op de arbeidsmarkt.

Voorwoord

Voor alle
Rotterdammers.
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Van echt gelijke kansen is geen sprake. Volgens de PvdA is het recht op
gelijke kansen het allerbelangrijkste waar wij als samenleving, als
gemeente, aan moeten werken. Dat gaat niet vanzelf, want als we dat
niet actief mogelijk maken, groeit de kansenongelijkheid. Daarom kiest
de PvdA Rotterdam ervoor om gelijke kansen voor alle Rotterdammers
mogelijk te maken. Om iedereen een gelijke kans te geven, moet je
durven als overheid het heft in handen te nemen. Ongelijk investeren is
daarvan een onmisbaar onderdeel. 

Met gemeentelijke bevoegdheden en middelen komen we ver, maar om
echt gelijke kansen voor iedereen te creëren is ook hulp van het Rijk
nodig. Daarom pleiten we voor een Gelijke Kansen Wet. Met deze wet
wordt het recht op een gelijke kans op een goede toekomst voor elke
burger vastgelegd. In onze stad mag het namelijk niet uitmaken in welke
wijk je geboren wordt voor de kansen die je krijgt op een mooie
toekomst.

De Gelijke Kansen Wet komt in de plaats van de Rotterdamwet (Wet
bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek), die de afgelopen
16 jaar in diverse straten en wijken in Rotterdam is toegepast. De
Rotterdamwet had als doel om kwetsbare wijken te verbeteren en geniet
de meeste bekendheid vanwege het artikel dat mensen onder een
bepaalde inkomensgrens uit aangewezen gebieden weert. De wet grijpt
diep in de vrijheid om ergens te gaan wonen en sluit mensen uit. Omdat
de problematiek zo groot was, is de wet het leven geroepen: als een
tijdelijk paardenmiddel om wijken te verbeteren.

Maar na 16 jaar toepassen blijkt uit diverse onderzoeken dat de wet
weinig effect heeft gehad. Daarom wil de PvdA Rotterdam de
Rotterdamwet afschaffen. En kiezen voor een aanpak waarbij mensen
niet worden uitgesloten, maar waarbij we juist gaan investeren in
mensen. Investeren in goed onderwijs, meer werk, betaalbare woningen
en voorzieningen in de buurt. In plaats van wijken te verbeteren door
mensen te weren, pakken we het probleem bij de wortel aan: we
verbeteren de wijken van binnenuit door de mensen die er wonen een
opstap te bieden naar een beter bestaan. 

Voor alle
Rotterdammers.
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De afgelopen jaren heeft en soortgelijke verschuiving van een aanpak die
gestoeld is op wantrouwen naar werken op basis van vertrouwen al zijn
vruchten afgeworpen in het begeleiden van bijstandsgerechtigden naar
werk. In plaats van verplicht afval prikken, hebben we als gemeente
Rotterdam onder leiding van de PvdA gekeken naar wat er wél mogelijk
is en wat mensen echt nodig hebben. Mensen vooruit helpen in plaats
van afschrijven. Dat heeft ondanks de economische gevolgen van de
coronacrisis afgelopen 4 jaar tot de hoogste uitstroom uit de bijstand
naar betaald werk geleid van Nederland: ruim 16.000 Rotterdammers.

Met deze notitie doet de PvdA Rotterdam alvast een aanzet wat de
contouren van deze Gelijke Kansen Wet kunnen zijn, met daarin een
aantal concrete voorstellen die we op lokaal niveau al kunnen inzetten,
maar ook voorstellen waarbij hulp van het Rijk nodig is. Deze notitie is
niet uitputtend. De notitie bevat een aantal krachtige maatregelen
waarmee we de start van het offensief om het tij te keren, willen inluiden.
De problematiek die in deze notitie beschreven wordt is echter
veelkoppig en hardnekkig en vergt een lange adem en ook vooral een
brede coalitie. Het is daarom ook een uitnodiging aan alle politieke
partijen, maatschappelijke organisaties, ondernemers en bewoners om
mee te denken hoe we in onze stad Rotterdam de tweedeling en
scheefgroei tegengaan en hoe we daadwerkelijk iedereen een gelijke
kans kunnen geven op een goede toekomst.

Richard Moti
Lijsttrekker PvdA Rotterdam
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Mensen het recht op vrije vestiging ontzeggen is een zware maatregel.
Met de Rotterdamwet heeft het Rijk dit onder bepaalde condities
mogelijk gemaakt. Het doel was om wijken te versterken en om
bewoners een beter perspectief te geven. Daarom heeft de PvdA
Rotterdam deze maatregel meerdere keren het voordeel van de twijfel
gegeven, want de problemen in veel wijken in Rotterdam zijn levensgroot
en mensen hebben recht op een goed leven in een leefbare wijk. En op
goed onderwijs, op beter betaald werk, op een goede en betaalbare
woning en op een gezonder en langer leven.

Een wet die altijd de bedoeling heeft gehad om slechts tijdelijk en als
laatste redmiddel te dienen, zou na 16 jaar tot duidelijke effecten moeten
hebben geleid. Wie door Carnisse, de Tarwewijk of Oud-Mathenesse
loopt, ziet deze niet. De inbreuk op het erkende recht van vrije
huisvesting is daarom niet langer gerechtvaardigd. En dan is er maar een
conclusie mogelijk: dan schaf je de wet af.

De nadelen zijn wel zichtbaar. De Rotterdamwet zorgt voor uitsluiting. De
huidige situatie op deze woningmarkt, waarbij steeds meer mensen aan
de kant staan, maakt deze uitsluiting nog schrijnender. Daarom stoppen
we er zo snel mogelijk mee. In plaats van wijken te verbeteren door
mensen te weren, pakken we het probleem bij de wortel aan: we
verbeteren de wijken van binnenuit door de mensen die er wonen een
opstap te bieden naar een beter bestaan. 
Het gaat om gelijke kansen. Te veel Rotterdammers hebben niet
dezelfde kansen op goed onderwijs, werk, woning en gezondheid. Om
diezelfde kansen te garanderen, moeten we durven om ongelijk te
investeren.

We blijven achter de mensen staan met een actieve overheid die samen
met wijkbewoners en hun organisaties aan de slag is. Om te investeren in
de mensen en hun leefomgeving. Willen we dat goed doen, dan is er een
Gelijke Kansen Wet nodig op vier thema’s: Onderwijs, Gezondheid, Werk
en Wonen.

De Rotterdamwet voorbij

Voor alle
Rotterdammers.
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Het begint met goed onderwijs. Het legt de basis voor gelijke kansen in
het leven. Niet alle kinderen krijgen echter dezelfde startpositie vanuit
huis mee.

Alle kinderen hebben het recht op een eigen ontwikkeling om al hun
talenten te ontwikkelen in een gezonde, aantrekkelijke en prikkelende
omgeving. En als een kind meer aandacht en ondersteuning nodig heeft
van een professionele leerkracht, moet het dit ook krijgen.

Daarbij geldt voor de PvdA dat kansen van kinderen nooit bepaald
mogen worden door de grootte van de portemonnee van ouders. 

Daarom moeten we durven om ongelijk te investeren.

Dat betekent allereerst dat de lerarentekorten juist op de scholen met
veel achterstandsleerlingen naar nul moeten. Met schoolbesturen
worden hier dwingende afspraken over gemaakt, met sancties voor hen
die niet mee willen werken. 

We zorgen voor de beste schoolleiders op deze scholen en samen met
hen voor de beste leraren. Wat zij nodig hebben, krijgen ze: betere
salariëring voor deze leraren, een bonus voor wie fulltime werkt,
faciliteiten als parkeren en voorrang op een betaalbare woning,
investeringen in schoolgebouwen.

Kinderen moeten het onderwijs kunnen volgen met de materialen die
daarbij horen. Vroeger was dat het schriftje, het potlood en de gum.
Tegenwoordig is dat de laptop. Voor alle kinderen moet die beschikbaar
zijn. Huiswerkbegeleiding wordt gesubsidieerd. Studenten die geen
eigen plek hebben om te studeren, vinden die in hun wijkbibliotheek of
onderwijsinstellingen, ook in de avonden en het weekend.

Onderwijs: de basis voor 
de rest van het leven

Voor alle
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Op veel scholen worden niet alle vakken en profielen aangeboden. Dat
moet anders. Kinderen mogen niet gedwongen worden om halverwege
hun schoolcarrière hun vertrouwde leraren en klasgenootjes te verlaten
om bijvoorbeeld een techniek-profiel te kunnen kiezen. Waar wetgeving
in de weg staat, willen we bevoegdheid om dit af te dwingen én de
scholen de mensen en middelen te bieden om wel alle profielen aan te
bieden.

Voor alle
Rotterdammers.
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Waar je geboren wordt en waar je woont, mag niet bepalend zijn voor je
gezondheid en je levensverwachting. Het is onverteerbaar dat we op de
kaart van Rotterdam aan kunnen wijzen welke mensen minder kans
hebben op een lang en gezond leven. Iedereen krijgt dezelfde kans om
gezond en oud te worden. 

Dat betekent dat iedere Rotterdammer moet kunnen wonen in een
gezond huis, in een gezonde woonomgeving. Iedere Rotterdammer moet
in zijn omgeving de beschikbaarheid hebben van een infrastructuur van
preventieve en curatieve gezondheidszorg. Dit is niet vanzelfsprekend.
En daarom kiest de PvdA ervoor om ongelijk te investeren.

Scholen krijgen geld en faciliteiten om gezonde lunches te serveren en
mogen daarbij ouders betrekken. Jong geleerd is oud gedaan en
daarmee is het een investering voor langere termijn.

Alle Rotterdammers kunnen gezond bewegen: iedereen (jong en oud)
moet lid kunnen worden van een sportvereniging naar keuze, ongeacht
zijn/haar inkomen.

Alle Rotterdammers kunnen gezond wonen: iedereen heeft het recht op
een gezonde woning. Woningen horen schimmel-, tocht- en vochtvrij te
zijn. Kinderen en ouderen lopen het risico op blijvende
gezondheidsschade in een ongezonde woning.

Met maatregelen uit het Rotterdams Isolatiefonds worden verhuurders
geholpen om hun woningen te verbeteren. Om het recht op een gezonde
woning veilig te stellen, raken verhuurders hun verhuurdersvergunning
kwijt als ze niet meewerken.

Gezondheid: een einde aan eerder ziek 
worden en korter leven door ongelijke kansen

Voor alle
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Werk is meer dan geld verdienen. Het hebben van werk kent een grote
maatschappelijke waarde. Het zorgt ervoor dat je mee kunt doen, jezelf
kunt blijven ontwikkelen, voor meer eigenwaarde en zelfvertrouwen en
voor meer sociale contacten. Het niet hebben van werk leidt niet zelden
tot uitsluiting en armoede.

Er komt daarom een recht op werk, goed werk met een vast inkomen.
Voor iedereen is er een plek op de arbeidsmarkt, ongeacht of je een
beperking hebt, al wat ouder bent of nog niet (de juiste) diploma’s hebt.
Dat is goed voor de individuele Rotterdammer, goed voor het hele gezin
en goed voor de hele samenleving. Het is niet alleen pijnlijk, maar ook
zonde van al het onbenutte potentieel dat bedrijven momenteel
schreeuwen om personeel en er tegelijkertijd tienduizenden
Rotterdammers aan de kant staan.

Om meer mensen aan het werk te krijgen, komen in alle wijken waar veel
werkzoekenden wonen Leerpraktijkcentra. Daar kan men dichtbij huis
werkend een vak leren voor een van de kansrijke beroepssectoren. 

Veel nuttige en noodzakelijke maatschappelijke taken in een wijk blijven
bovendien nu nog vaak liggen. Door middel van wijkbasisbanen zorgen
we ervoor dat deze worden opgepakt, waardoor niet alleen de hele wijk
hiervan profiteert, maar een (langdurig) werkzoekende ook weer een 
betaalde baan krijgt.

Het hebben van een beperking mag geen reden zijn om niet mee te
kunnen doen. Daarom komen er kleinschalige Sociale Werkplaatsen in de
wijk. 

En door middel van het Rotterdams Scholingsfonds voeren we versneld
het recht op Levenslang Ontwikkelen in voor Rotterdammers (werkend of
werkzoekend) om hun arbeidsmarktpositie te verbeteren.

Werken: de basis voor een betekenisvol 
en financieel gezond bestaan
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Wonen is een grondrecht en daarom krijgt iedereen gelijke kansen op
een betaalbare en goede woning. Een fijn thuis. Dat is nu niet het geval.
Er zijn te weinig betaalbare koop- en middenhuurwoningen, er zijn te
weinig sociale huurwoningen en er zijn teveel mensen met een modaal
inkomen veroordeeld tot de hoge prijzen in de vrije sector. Alleen als jij
of je ouders veel geld hebben, heb je geen probleem. Anderen blijven
noodgedwongen thuis wonen of zijn een oneerlijk deel van hun inkomen
kwijt aan wonen. De kwetsbaarsten trekken aan het kortste eind.

Iedereen moet kansen hebben op een betaalbare woning, daarom is het
zaak om de woningmarkt meer reguleren. De kwetsbaren zijn nu het
slachtoffer.

Allereerst moeten meer mensen terecht kunnen in een voor hen
betaalbare sociale woning. De wettelijke inkomensgrens voor Rotterdam
wordt verruimd. Zodat mensen die nu noodgedwongen meer dan de helft
van hun inkomen aan wonen besteden, ook kans hebben op een
betaalbare woning. Dat betekent natuurlijk ook het flink uitbreiden van
de sociale voorraad, zodat de wachtlijsten niet toenemen.

Er komt een lokale huurcommissie, zodat huurders sneller de hoogte van
hun huur kunnen toetsen. En als een verhuurder te veel huur blijkt te
vragen, wordt niet alleen met terugwerkende kracht het verschil
terugbetaald aan de huurder, maar wordt er ook een
huisjesmelkersboete opgelegd. Het niet naleven van het
woningwaarderingsstelsel is een overtreding en mag niet ongestraft
blijven. Verborgen maandlasten zoals servicekosten wegen mee bij het
bepalen van de hoogte van de toegestane huur. Alleen zo kunnen alle
huurders in Rotterdam dezelfde rechten opeisen.

De woonmarkt wordt meer gereguleerd; nu kan een verhuurder in de
vrije sector ongelimiteerd de hoogte van de huur bepalen. Het
puntenstelsel gaat ook voor middenhuur in de vrije sector gelden,
inclusief de bevoegdheid van de (lokale) huurcommissie om in te grijpen.

Wonen: een fijn thuis voor alle Rotterdammers

Voor alle
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De prijs van nieuwbouwwoningen kan veel lager. Het neoliberale dogma
dat ‘eigen grond’-bezit heilig is, maakt in deze markt voor veel mensen
een woning kopen onbetaalbaar. Bij een nieuwbouwwoning bestaat de
koopprijs maar liefst voor 30% tot 50% uit kosten voor de grond. Door als
gemeente de mogelijkheid te bieden de grond te huren (erfpacht) in
plaats van te kopen, dalen de zgn. v.o.n.-prijzen van
nieuwbouwwoningen navenant. Het wordt hiermee weer mogelijk voor
middeninkomens – de leraar, de politieagent, de verpleger, de kapper en
al die anderen - om een hypotheek te krijgen en alsnog een eigen woning
te kopen. 

Een gelijke kans in je wijk krijg, moeten de voorzieningen in de wijk op
orde zijn: zorg, onderwijs, bibliotheken, kunst en cultuur, sport en spel en
een gemeentelijk loket. Een buurthuis en een buurtbibliotheek, waar
Rotterdammers elkaar kunnen ontmoeten, kunnen studeren, kunnen
werken aan hun ontwikkeling, is daarvoor nodig.
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