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Rotterdamse
nskoepels{

roepskrachtetl op straÀt. Bere-
kend is dal hel qEchtgeld (maxi-
rnaal)kan oplopen tot \rJfue[mil
joen gulden. He! optimjsrne van
wethouder D€n Oudendammer,
dat het zo'n vaart niet zal loD€n. is
veelgeld u'aard.
De gemeenteraed heeft de ovei-
&acht van taLen overgelaten aaÍl
de lTije krachten van deelge-
meenten en welzijnskoepels, die
elkaar llog niet kenden en weiltig
van elkaar wisten.
Als men ziel hoe de deelraad van
Overscàie erin slaagt de bewc
Dersondersteuning eD het op-
zoomerklimaet aJ té breken d;
rs er des te meer reden voor dqge.
meenleÉad orn de deeleemebn-
ten - htn -eifgenamen'- 

fljnk bij
ta pratln. Er Iigt een opdracht aan
bugemeester en wethouders van
flotterdam om de deelgemeenten
duideljjk te maken dat zij dege-
nen zijn, die de fakkel \'an de so.
ciale vernieuwing $oelen overne,
men- De falkel moet dan wel bli i-
ven bmnden.
AIs de politieke ptutjjen niet als-
nog ilglijpen, ontstaal na ljanua-
ri 1996 olzelÍs eerder een situatie
dat de k$tsliteit van rvelzjjns$erk
en maatschappelijke dienstverle-
ning ill de veNchillende sladsde-
len van RotlÉIda]n vergelijkbaar
zullen worden met de bestaande
praltijk in andere gemèenten.
Niet sleeht, vaak zelfs heel rede-
ljk, maar tegen een hogere kost-
prijs en lnet voordelen maat ook
met de nadelen die aan kleioscha-
ligheid kleve; Orj ziehtevewan-
ging, distunctioDelelL corÍlicten).
En zonder het prestige die de Bot
t"rdemse koepels zjch bij kenners
ir Nederiand veruorven hebben
Deze Íaanr had de veruEchting
mogen wekken dat en}ele koe-
pels - na de vormirg lEr de pro.
vbcie Rotterdàtn - zich zouden
uitstrekhen over anderc Riin-
mondgeheenten om provinciale
overkoepelingen t! worden. Dat
r*as 'wenselijk geweest, mede
omdàt het de bet€kenis r€n eeD
paovinciaal bestuur voor de aa!}
pah va, sociale p&blemea jn de
regio hed onderstreept. In plaats
daarran dreigl nu een ajblaak
lEí crtrtrale fullcties. ' .

Het zou verstandig zijn als de koe
pelinstellingen, de tcwonersorga-
nisaties en hun achterbar n--og

even in hel offenslel saa! om ta
Edden wat er te rcddei \".ti. Voor
de gemeenleraad is hier ook hoE
een schone taak weggelegd. Wani
anderc krijgen we eerst een fase
'\,?, onttakeling en over een aan-
tal jaren eeD volgende fase, waar-
in alles weer geleideUjk wordt g€"
bundeld omdat men de \'oordelen
van samenwerking hercntdekt.

Nog altijd bestrat de situati€ dat
ui1 anderc sleden alkohstige wel-
zijnswerkeN,
maatschappelijk u,e*ers een ge
loel van trots hebben, a1s zij bij
een organisatie zoals het Rot!e!-
dams Instituut voor BeworeNon.
dersteuning (flIO) oí de stichting
Maatschappelijk Ítelk Rotledam
aan de slàg kunnen. Je leert e!
snel en het is goed loor je catri& - _

re. -

Daar dreigt een ehde aan te ke "
nen. De stede[jke insteilingen'
worden per 1 januari 1996 of zeus
eerder met opheflmg bedreigd.
Het komt doo! de deceDtralisetie
\an de gemeente futterdam,
,rEarbij tilen door de Coolsingel
zijn overgedragen aan de deelge
meenten. Tot l jenua-d zijn de elf
deel gemeenten vemlicht gebruik
te blijveD mal(en rEIl de welzijDs-
koepels, maar daame, zo hebbeD .
sommige aÀEekondigd, zdlm ze
de subsidie aen de stedelijke in-
stelLingen beèindige[ Dan wiuen
deze deelgemeentEn hun eigen
organisafies, Dieuwe vonnen, die
op kleinere schaal werken. ED-
kele deeigemeentEn denke! ook .:
aàn een bundeling \ran werkoor-
1en, zoals opbou*r*e* eD club- en
buuÍthuiswerk 

.:
Schoenen
De manier, waalop dat haastige
proces nu vedoopt, kent bescla-
mende trekjes en de schuld ligt
zowel bij de politiek als bij de or-
ganjsaties voor welzijn en diens!
verlening. Dat de deelgerneenten
hun babdm met de stedeliike l
koepels wiilen doorsdden, 

_zon-

der dàt er leeds altematiever
voorhanden zijn, lijkt op oude
schoenen weggooien v@rje oieu- , ,

wehebt- -:' .

Dat het gepaard a.eigt t?aa -
Ínet colledie!'e ontslagaanlTagen
\,oor de &ie- tot vierhond.rd
werknemem ',,ar Ëet RIO, het
maatschappeujk werlq de dien.
stencèntra en de stichting Maas.
werk (adrninistxatieve en te.hni.
sche ondersleuntlg), is eeh fiàsco
,,oor (deel)gemeentebestuurdels.
En ook al mag het dan zo zÍn dat
veruit de meeste personeelslede!
rp I jaruai een nieuwe beh€k-
'iing zullen kriigen - ir de prah.
ijk ka! da! gewoon de bestaande

laan ziin, maar dan onder de Da-
aplu van een andere orgalisaiie

Voorwiik- on buuÉbeheerén actieve st.aten heeftmeí oéenschtjntUkgeengrootstedetijke aanpak
nodiEl, Kun Je pér deelgemeonte ook. ïoch dankt Opzoomerdag op 28 mei 1994 mede zijn succes
aan ate stadsbredo afstemmlng en aan dèI(waliteit bij enkele grotere oiganisaties. aÉhiefoto
RonédÈms D5Ébr.dN'èE En .rer Ho@n

t het is toch een wrang gegeven op het glaf hun eigen 'lokale; or- po)itici. De onervaren deelge.
dat zriets kenneljk Bodig is. He!- ganisaties op tE lichtrn, die uit: rheentenkondeDelnietachterkG
Beeft aaÍUeiding tot veel onzekèrl ,l sluitend werken op.de schaàl !-ar men wat voor hun loch hel beleng
hejd op de \r'erkvloer. . '- de deelgemeente. Maar hier heË was ',au itede\ike coördinatie
De schuld ligl deels bij de deeba- beD de koepelorganisatjes ook punten, ze agen het meer als
dm. Eï zjjn portpfeuilehouders ' zelJ schlrld aan; daar heef, wet- . overhea4 dus ballàst, en boven.
voor welzijn, die te weinig v"n ddj, r houder Hans den Oudendamrc! dien had de cenh-a]e van het RIO
wetksooflen atuellí als ze denj- (D66)gelijk in. De koeÈls hebben:: zich impopqhn gemeàkt bjj del,
ken datbjjvoorbeeld opbou!$!rk, : de bui hnsloíe zienhaj,geí 7.e bewoneÈoiganisaties, dus zo veel :
en clubhuisw€rk best ssmen kun-.- wisten dat de de@nhelisatie er-. voordelen had een bovenlokaal, .
nen. Ls van zekere voordelen aan k$?m, dal ze na het sbdhuis managernen! kennelijk njet. De
(een meer naar buiten gericht nieuwe opilrachtgevers krcgen i!: - condisie is niet eensïnbegrdpe.
dubhuis) zijn vermoedelijk de dè deelgèmeemen, en ze h;bben.:- 1ijk. .
pra]Íische nadelen $oter, zeker . er niet allemaal even adequaat en __- -
ildieJr de op'oouwrierker - als overtuigend op ingespeeid yo1- Waalu,aamheid
speutder naa! rnaatschappeljjke Eens de wetlouder hadde! ze de Maa! ook de Rotterdamse ge
behoeften - een zeiide stem- gelegenheid om hei belang van rneenteraad tÈft blaam. De à+
krijgtalswill€keurigweikebuurt- een centraal management te be. cenhalisatie is doorde Coolsingel
huiswerker die meer iítem func nadrukken (deskundigheidsbe ingezet, zonder een oog in het zeiltioneert. vorderihg, afstemming, oeativi- t! houden of het lekl(èr liep, Het
De dagelijk bestuurders in de teit). Maar eeder gebeurde hette stadsbestuur denlt dermàte in
deelgemeenten geven ook blijk gendeel: het RIO heefl rcnduit ge- hoofdijjnen, dat het alle weak-
lan weinig $'a&-dedng r,oor de blunderd toen het de'coalitie'met zaamheid verloor toen het ging
meenrvaarde die de Rotlerdamse de bewonersorganisaties opblies om gedehilleerde besprekingen
koepelorganisaties hebben, als ze om zich er bij de nieuwe l<Énten tussó de \elzijnskoeiels eride
deze ten $ave willen dÉgen om in te likken: de deelgerneenle\ke deelgeheentrn. In het óngunstig-


