
Sociale
Vernieuwing

De gemeente Rotterdam heeft
haar programma sociale vernieu-
wing op tafel gelegd. Speerpun-
ten zijn onderwijs, werkloos-
heid,/werkgelegenheid en wijk-
beheer.
Op 20 november werden organi-
saties en instellingen uitgenodigd
op de dag van de inzet om te rea-
geren en hun bijdrage aan te ge-
ven. Ook het fuo presenteerde
zich.
"Het zal niemand verbazen dat
het Rio als organisatie voor op-
bouwwerk en bewonersonder-
steuning voluit zal inzetten op
sociale vernieuwing" aldus Anne
van Veenen. "Dat komt niet uit
de lucht vallen. Niet voor niets
wordt stadsvernieuwing en de
manier waarop daarin bewoner-
sparticipatie is georganiseerd als
een van de pijlers van sociale ver-
nieuwing genoemd".
In kort bestek werd de inzet van
het Rio geschetst op drie centrale
punten, werkloosheid, beheer en
participatie.
"In goed samenspel tussen op-
bouwwerk, deelgemeenten en
GAB is de funktie van werkgele-
genheidskoördinator ontwikkeld,
die werkt vanuit nieuw gevorÍn-
de stichtingen'\iverk in de wijk".
De werkgelegenheidskoördinato-
ren vervullen op het nivo van
stadsdeleVGAB-diskrikten een
schakelfunktie tussen arbeids-
voorziening en welzijnswerk. In
"De Inzet' van de gemeente
wordt nog gesproken over
animositeit die bestaat tussen
centraal werkende instellingen
op het terrein van de arbeids-
voorziening en het wijksgewijs
georganiseerde welzijnswerk.
Het programma is wat dat betreft
al verouderd. De animositeit
wordt in snel tempo omgezet in
positieve energie en samenwer-
kingsprojekten rond aanvullende
werkgelegenheid en rond toelei-
ding en motivatie naar het scho-
lings- en werkervaringscircuit.
Een jaar geleden ging het eerste
WijkOverleg Beheer, het zgn.
WOB, van start. Daarin wordt sa-
mengewerkt tussen gemeentelij-
ke diensten, woningbouwcorpo-
raties en bewonersorganisaties.
We juichen het toe dat de WOB's
met bijbehorende koördinatie nu
in een groot deel van de stad
worden ingevoerd en dat verban-
den gelegd gaan worden tussen
programma's m.b.t. het beheer
van woningen/woonomgeving
en andere terreinen.
Voor het fuo liggen er op dit ter-
rein twee uitdagingen.
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Er ligt een taak in het ontwikke-
len en laten funktioneren van de
overlegsorrkturen en bijbehoren-
de beleidsontwikkeling.
Daarnaast ligt er een uiwoerende
taak op straat- en komplexnivo.
Het hardnekkige handwerk rond
portieken en binnenterreinen. Er
is inmiddels een reeks voorbeel-
den van beheerprojekten. D€ ver-
dere onrwikkeling van werkwijze
en methodiek op dit vlak heeft
voor het Rio grote prioriteit. De
bakens worden veÍzet via een
verschuiving in takenpakkenen
in de stadsvernieuwingÉonder-
steuning naar beheer-taken.
Tenslotte: Participatie. Er vindt
een kulruurverandering plaats in
bewonersorganisaties. Dit wordt
mooi uitgedrukt in het plaa§e
van de Ieeuw van het aktiegroep
het Oude Westen die de plan$es
water geeft.
Naast aktiegroep worden bewo-
nersorganisaties steeds meer een
steunpunt in de wijk, een ont-
wikkelingscentrum, van waaruit
advies en ondersteuning wordt
verleend aan verschillende groe-
pen mensen in de wijk die initi-
atieven willen nemen. Dat schept
ruimte voor zeer diverse gro€pe-
ringen. Vergaderaars maken
plaats voor doeners. Een centra-
listische organisatie ontwikkelt
zich tot een nerlverkorganisatie.
Als Rio ondersteunen we deze
onrlvikkelin8,. Bewonersorganisa-
ties kunnen op deze wijze het
best hun funkties vervullen t.a.v.
belangenbehartiging, activering
en onwikkeling, en t.a.v.
bemiddeling in botsingen russen
de vele subculturen in wijken.

Sociale vernieuwing als werk in
uiwoering kortom, waarop de
komende jaren nog veel te doen
valf'.
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Stedelijke instellingen
In januari werd besloten om
deelgemeenten in te voeren in de
hele stad. Als vervolg daarop pro-
duceerde de gemeente een dis-
kussienota over de stedelijke in-
stellingen. Voorgesteld wordt de
budgetten te decentraliseren
naar de deelgemeenten. Na een
overgangsperiode binnen kunnen
de deelgemeenten deze budget-
ten naar eigen inzicht aanwen-
den. Ze kunnen er voor kiezen
om b.v. de verschillende werk-
soorten onder te brengen in één
welzijnsorganisatie op het niveau
van de deelgemeente. Daarmee
zou er een einde komen aan het
bestaan van stedelijke instellin-
gen in Rotterdam voor maat-
schappelijk werk, raadslieden-
werk, sociaal-cultureel werk e.a.
In de nota wordt een voorbe-
houd gemaakt t.a.v. een eventu-
ele decentralisatie van het Rio.
Het budget voor bewonersonder-
steuning (extern deskundigen,
sociaal begeleiders, deskundigen

beheer) dat uit het stadsvernieu-
wingsfonds wordt gefinancierd
blijft onder centrale regie. Decen-
tralisatie van het stedelijk op-
bouwwerkbudget zou kunnen
leiden tot afsplitsing van het op-
bouwwerk uit de Rio-organisatie.
In de nota wordt gekonstateerd
dat dit onwenselijk is.
In een reaktie wordt dat door het
Rio onderstreept. Samenhang en
goede dienswerlening aan bewo-
nersorganisaties (één werkgever)
is gebaat bij één stedelijke instel-
ling voor opbouwwerk en bewo-
nersondersteuning.
Het Rio als stedelijke instelling
biedt voorts, aldus de reaktie, de
beste waarborgen voor kwaliteit,
herkenbaarheid en de onaftian-
kelijkheid van het werk.
Door het Rio wordt gewaagd om
een meer inhoudelijk nota in
plaats van een procedureel stuk.
Besluiten over budgetten dienen
Senomen te worden op basis van
een inhoudelijke analyse.
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