Notitie bij het inspreken bij de Gemeenteraadscommissie ZOCS op 12 december 2018
Betreft: discussie m.b.t. structurele financiering Stichting ZuiderLokaal
Stichting ZuiderLokaal is recent in het nieuws gekomen door een reportage van RTV
Rijnmond op maandag 26 november en een uitzending van het programma Live@Rijnmond
op 30 november. Daarna is tijdens de Gemeenteraadsvergadering op 6 december een
“aanvraag actualiteit over “Huiswerkklas Vreewijk”, aangevraagd door het lid Yigit,
besproken.
Omdat ons bleek dat er daarbij van veel feitelijke onjuistheden en aannames werd uitgegaan
(we zijn geen huiswerkklas en we zijn niet beperkt tot Vreewijk), eerst een aantal feiten op
een rijtje:
- 5,5 jaar, geleden, najaar 2013, startte Louisa Boulkhrif met extra taal- en rekenles
voor leerlingen BO en huiswerkbegeleiding voor leerlingen VO, in gebouw De Klup
aan de Dordtsestraatweg, met 30 kinderen.
- Na sluiting van De Klup, schooljaar 2015-2016 voortzetting in wijkgebouw De Brink
- Eind schooljaar 2016-2017 namen daar 120 kinderen deel en stonden er 50 op een
wachtlijst. Kinderen afkomstig uit heel Rotterdam Zuid.
- De financiering verliep via gelden uit het budget voor Bewonersinitiatieven. Fred
Hoeksema, gemeentelijk ambtenaar, wijknetwerker, bood daarbij ondersteuning
(waarvoor we hem zeer erkentelijk zijn) en adviseerde tot oprichting van een stichting
om het initiatief van een goede organisatorische basis te voorzien en structurele
financiering mogelijk te maken. Ouders betalen € 1,- per kind per avond.
- Zomer 2017 oprichting Stichting ZuiderLokaal; bestuur bestaat voor meer dan de helft
uit ouders van Zuid
- Alleen begeleiders die rechtstreeks met de kinderen werken ontvangen een
vergoeding.
- Zomer 2017 overeenkomst met Vreewijk Lyceum over gebruik van lokalen op
dinsdag- en donderdagavond.
- Avond als volgt: 18.00 toegang tot schoolgebouw; 18.45 toegang tot klaslokalen;
18.30 start lessen. Les 45 min. taal en 45 min. rekenen. Einde les om 20.00 uur.
Kinderen worden begeleid naar uitgang en overgedragen aan ouders.
- Aanvragen voor financiering bij Oranje fonds, CityLab010 en wederom
Bewonersinitiatief. Verzoek tot gesprek bij NPRZ over mogelijkheid structurele
financiering.
- Directeur BSO Nelson Mandela, Norine Meinster, en directeur Vakschool De Hef,
Selma Klinkhamer, nemen contact met ons op met de vraag of we in De Hef een
tweede vestiging willen starten.
- Einde schooljaar 2017-2018 staan er 250 kinderen ingeschreven.
- Zomer 2018: bijna geen geld meer op onze rekening; nog geen uitsluitsel over
aanvragen Oranje fonds, CityLab010. Contact NPRZ beperkt gebleven tot één
gesprek in maart, met medewerker Onderwijs.
- Augustus toezegging CityLab010 voor €30.000 en nieuwe aanvragen voor
Bewonersinitiatief bij Wijkraad Vreewijk en Hillesluis, die snel worden gehonoreerd.
We kunnen weer verder.
- Schooljaar 2018-2019: start vestiging De Hef, op woensdagavond. In
september/oktober binnen enkele weken van 250 naar ruim 500 inschrijvingen.
- Aantrekken extra begeleiders noodzakelijk om wachtlijst 80 leerlingen snel terug te
kunnen brengen . Succesvol: van 23 naar 45 begeleiders, eind november.
- November: start huiswerkklas voor leerlingen BO vanaf 17.45 tot 18.30
- November: begroting aangepast; uitgangspunt: 750 leerlingen op jaarbasis; benodigd
budget is dan € 140.000
- November: extra aanvragen bij Wijkraden Afrikaanderwijk, Bloemhof, Hillesluis en
Vreewijk. Opnieuw contact met Oranje Fonds over toezegging en aanvraag voor
extra geld.

-

Samenstelling bestand inschrijvingen november 2018:
Bijna 100 kinderen VO (huiswerkbegeleiding)
Ruim 450 leerlingen BO (taal en rekenles) redelijk gelijk verdeeld over groep 3 t/m 8.
Uit Afrikaanderwijk, Bloemhof en Hillesluis meer dan 100 kinderen. Uit Feijenoord,
Vreewijk, Lombardijen, Groot IJsselmonde, Tarwewijk en Carnisse tussen 10 en 50
kinderen.
Kinderen BO afkomstig van 30 scholen. Van 12 scholen meer dan 10 kinderen. Van
Nelson Mandela en Oranjeschool 50 à 60 kinderen.

We stellen het zeer op prijs als er een debat zou komen over structurele financiering van
initiatieven als het onze. We begrijpen ook dat er daarbij waarborgen m.b.t. juiste besteding
moeten zijn (zie opmerking wethouder over eerdere koerswijziging in 2007 op dit punt). Zo’n
discussie kan in onze ogen niet los worden gezien van de overgang van verzorgingsstaat
naar participatiemaatschappij. En in Rotterdam Zuid, waar niet voor niets het Nationaal
Programma Rotterdam Zuid draait is dat nog nadrukkelijker aan de orde dan elders.
Terecht wordt van bewoners verwacht dat ze participeren, zelf initiatief nemen. Maar als dat
dan gebeurt, ontbreekt het aan regelingen voor structurele financiële ondersteuning. Dan
blijkt dat ambtenaren en wellicht ook politiek zich ook geen raad weten.
En juist voor de groep waarover we het hier hebben is het al een prestatie van formaat om
ondanks armoede en talloze problemen initiatief te nemen en vervolgens ook vol te houden.
Anderzijds is niets zo bevredigend en emanciperend als zelf iets te (kunnen) doen aan de
lastige situatie waarin je verkeert. Die animo is er! Dat blijkt ook wel uit de grote en
groeiende deelname aan ZuiderLokaal, uit het gemak waarmee we in korte tijd het aantal
begeleiders konden verdubbelen en uit de waardering die we ontvingen naar aanleidingen
van de recente publiciteit. Ouders op Zuid willen niets liever dan dat hun kinderen een mooie
toekomst hebben in onze stad.
Kortom: wat ons betreft wordt ervoor gezorgd dat we dit schooljaar zonder financiële zorgen
verder kunnen. Graag dragen we bij en nemen we deel aan een debat over structurele
financiering, niet alleen van onze Stichting, maar van initiatieven die vanuit de samenleving
worden gestart door participerende burgers.
Twee opmerkingen daarover, die te maken hebben met geld en zeggenschap:
Op de keper beschouwd zijn burgers die over voldoende middelen beschikken altijd al in
staat geweest om te participeren. Zolang ze dat binnen de grenzen van de wet doen, is er
niemand die zich daarmee bemoeit. Burgers die niet over die middelen (geld) beschikken,
zijn niet alleen om die reden beperkt in hun mogelijkheden om te participeren, maar ook
omdat ze, vanwege hun beroep op subsidiegeld (fondsen) of overheidsmiddelen,
geconfronteerd worden met allerlei inhoudelijke eisen en voorwaarden (die niets te maken
hebben met het voorkómen van misbruik) maar ook met instituties die hun bestaansrecht
ontlenen aan die oude verzorgingsstaat en die het, gefinancierd uit de staatsruif, maar wat
graag wel vóór hen komen doen.
In dat kader wijzen we graag nog op de column van Martin Sommer in de Volkskrant van 1
december jl. of beter nog, op de daarin genoemde publicatie, De stagnerende
verzorgingsstaat (1978), van J.A.A. van Doorn en C.J.M. Schuyt, en op het boek Rotterdam,
Stad van twee snelheden, van de helaas kortgeleden overleden Mark Hoogstad, met name
het laatste hoofdstuk waarin hij de twee gescheiden biotopen beschrijft die samen Rotterdam
maken.
Met het werk dat we bij Stichting ZuiderLokaal doen, hopen we die twee biotopen wat dichter
bij elkaar te brengen. Daar is geld voor nodig, maar belangrijker nog is de liefde en de passie
voor de kinderen van initiatiefneemster Louisa en al die andere vrijwilligers.
Met de leessuggesties voor bij de kerstboom rest mij u prettige kerstdagen te wensen en
veel geluk en gezondheid in het nieuwe jaar.
Namens het bestuur van Stichting ZuiderLokaal.
Peter de Klerk

