
 
Figuur 1: Bewerkte foto muurschildering rapper Winne, Kruisplein (bewerking van Multi Demos) 
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1. INLEIDING 

 

We staan na de economische crisis in Nederland aan de vooravond van een noodzakelijke 

sociale wederopbouw. Het is bijna ondenkbaar, maar bijna 1 miljoen Nederlanders leven in 

armoede. In 2020 leefden ruim 900.000 mensen in een huishouden onder de lage 

inkomensgrens, waarvan 376.000 al ten minste vier jaar achtereen. Veel onderzoeken tonen 

aan dat ook in een welvarend land als Nederland, steeds meer mensen door armoede getroffen 

worden. De gemeenteraad en het kabinet zouden in feite met de wederopbouw moeten 

beginnen waar dit het hardst nodig is. Te weten in Rotterdam, waar de armoede onder de 

bevolking dagelijks toeneemt. 

 

PBAR constateert dat in Rotterdam relatief de meeste mensen op of onder de armoedegrens 

leven. Ruim 80.000 Rotterdammers leven onder de armoedegrens. Meer dan 100.000 mensen 

kampen met ernstige schuldproblematiek. Steeds meer mensen belanden op straat. Vooral 

jongeren. Uiteraard is dit niet onopgemerkt gebleven. Ondertussen hebben verschillende 

instanties in Rotterdam zich, buiten de gemeenteraad en de overheid om, gebundeld om de 

armoede te bestrijden. PBAR ondersteunt alle initiatieven die er op zijn gericht, te werken aan 

de sociale wederopbouw in Rotterdam. Dit zal uiteindelijk moeten leiden tot een nieuw 

rechtvaardig armoedebeleid dat breed gedragen wordt. Het is van groot belang dat spoedig 

een alliantie tegen armoede wordt gevormd. De sociale wederopbouw in Rotterdam is van 

wezenlijk belang voor de bewoners van Rotterdam. Dit kan niet langer op zich laten wachten. 

In dit verkiezingsprogramma heeft PBAR lokale thema's benoemd die onder meer als 

bouwstenen zullen dienen voor haar inzet in de Raadsperiode 2022-2026. PBAR streeft naar 

het geluk van alle inwoners in Rotterdam ongeacht geslacht, geaardheid, leeftijd, afkomst of 

geloofsovertuiging.  

 

Dit is “het Nieuwe Begin” dat PBAR voor ogen heeft. Dit nieuwe begin biedt “Hoop voor de 

Toekomst”. PBAR’s verkiezingsprogramma moet de basis vormen van een gelukkig leven 

voor elke Rotterdammer. PBAR wil ervoor zorgen dat hulp toegankelijk wordt gemaakt voor 

een ieder die woonachtig is in Rotterdam. En dat initiatieven die als doel hebben de armoede 

in Rotterdam te bestrijden worden ondersteund. Daarbij worden levensbeschouwelijke 

organisaties (kerken en moskeeën) niet uitgesloten, maar worden nadrukkelijk betrokken bij 

de armoedebestrijding in Rotterdam. 

PBAR constateert dat er naast financiële armoede ook geestelijke armoede bestaat. Dit komt 

ook voor bij rijke ouders en ouders die modaal of boven modaal verdienen. Hieraan moet ook 

aandacht aan worden besteed. 

 

Wat wij in 2020 niet hebben kunnen voorzien waren de Black Lives Matter demonstraties die 

de hele wereld en Rotterdam kwamen opschudden. Verenigd tegen racisme en discriminatie 

onder de kleuren groen, wit en groen van de Rotterdamse vlag. De woonopstand bracht op 

haar beurt ook veel Rotterdammers bij elkaar om op te staan voor betaalbaar wonen. Dit 

gezegd hebbende is er veel ontevredenheid en daar wilt PBAR wat aan doen.    
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Figuur 2: Moeder en zoon / foto gemaakt door M.T El Gassier op Unsplash.com 

2. MENS EN MAATSCHAPPIJ 
 

2.1 Het gezin 

Het feit is dat in vergelijking met de vier grote steden, in Rotterdam de meeste gezinnen op of 

onder de armoedegrens leven. Komt nog bij kijken dat onder deze gezinnen er nog steeds te 

veel jongeren zijn die het moeilijk hebben om een stageplaats te vinden waardoor de kans om 

af te studeren wordt verkleind. Het gezin hoort versterkt te worden in de missie om bij te 

dragen aan een beter Rotterdam. Met een scala aan maatregelen willen wij de fysieke en 

geestelijke armoede bij gezinnen in Rotterdam bestrijden. Zoals met het uitbreiden van de 

hulpverlening aan gezinnen.  

 

PBAR komt met voorstellen om gezamenlijk met het bedrijfsleven dit tekort op te lossen. 

Toentertijd zijn met overheidsgelden (Vogelaargelden) achterstanden in de verloederde- en 

arme gebieden in Rotterdam weggewerkt. PBAR constateert dat door bezuinigingen op het 

welzijnswerk (aanleg van speeltuinen, sportverenigingsleven), sociale- en fysieke 

verloedering, hebben plaatsgevonden. Dit heeft ernstige gevolgen voor de samenleving. In 

Rotterdam komen er zelfs wijken voor die het slechtst scoren op het landelijke gemiddelde. 

PBAR zal inzet plegen om dit te veranderen waardoor er wederom wordt geïnvesteerd in 

kinderen en jongeren. Er komt professionele ondersteuning in speeltuinen en 

sportverenigingen. En er moeten meer jongerenwerkers aangesteld zijn. Sportverenigingen 

zijn de vindplaatsen voor probleemjongeren. Daar moet op worden ingezet om de jongeren te 

helpen. 

 

Immers, ‘de jeugd is de toekomst van morgen’. 

 

PBAR is van mening dat alle gezinnen in Rotterdam een gelukkig leven moeten kunnen 

leiden en dat kinderen gelukkig moeten kunnen opgroeien. PBAR zal in de gemeenteraad 

alles in het werk stellen om dit doel te verwezenlijken. PBAR wilt dat er veranderingen bij de 
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Sociale Dienst worden doorgevoerd. Onderdelen van de zogenaamde 

inspanningsverplichtingen moeten worden herzien. De Sociale Dienst verstrekt geen 

bijstandsuitkering, alvorens de aanvrager voldaan heeft aan een inspanning van 2 maanden. 

Dit is één van de belangrijke oorzaken, die tot armoede leidt en gezinnen zijn vaak genoeg de 

dupe van. 

 

2.2 Jongerenbeleid  

Vanwege de positieve effecten van bewegen, moet worden geïnvesteerd in 

sportaccommodaties en speeltuinen. Huizen van de Wijk krijgen absoluut meer prioriteit.  

Bij sport en bewegen wordt vaak gedacht aan de fysieke effecten, maar er zijn veel meer 

positieve invloeden. Bijvoorbeeld op persoonlijk, sociaal en financieel vlak. Hoe jonger 

kinderen beginnen met sporten hoe gezonder ze zullen zijn en hoe meer voordeel ze daar ook 

uit halen in hun latere leven. Kinderen en jongeren moeten voldoende faciliteiten hebben om 

te kunnen bewegen en sporten.  

Indien ze gestimuleerd worden om meer te sporten en een gezonde leefstijl op na te houden, 

zal dat positieve effecten teweeg brengen op fysiek, emotioneel, persoonlijk, sociaal, 

intellectueel en financieel vlak. Meer bewegen en sporten gaan antisociaal gedrag tegen, 

verkleinen de kans op jeugdcriminaliteit en vergroten de maatschappelijke betrokkenheid. 

Sporten gaat overlast tegen en vergroot de verbondenheid in de wijk. Hoe actiever de 

jongeren zijn, hoe gezonder ze zijn. Een belangrijk effect dat hieruit voortvloeit is verlaging 

van de zorgkosten. Dit gaat voornamelijk over de toekomst. 

 

2.3 Aandacht voor tienermoeders 

In 2020 werden 1194 kinderen geboren met een tienermeisje als moeder. Dit leidt tot een 

valse start bij de geborenen. Bij een tienermoeder ontbreken vaak de sociale vaardigheden om 

een kind groot te brengen. Daarbij heeft ze de steun van alle maatschappelijke organisaties 

nodig. PBAR wil ervoor zorgen dat deze organisaties aansluitend samenwerken om het kind 

en de moeder bij te staan. De tienermoeder maakt haar opleiding af terwijl er zorg wordt 

gedragen voor opvang van het kind tijdens de schoolperiode. Het kind krijgt in samenwerking 

met het vangnet van de moeder de juiste begeleiding en toezicht zodat dit kind niet afglijdt in 

de criminaliteit. En de moeder vervolgens zich verder kan ontwikkelen ten behoeve van 

zichzelf en het kind. 

 

2.4 Ouderenbeleid 

PBAR stelt zich op het standpunt dat de zorg voor seniorenburgers beter moet. Ondervoeding 

is een groot probleem bij ouderen. Eén op de drie ouderen in de thuiszorg is ondervoed. 

Ondervoeding bij kwetsbare ouderen is een ernstige zaak en mag niet onderschat worden. Van 

de gemeente mag verwacht worden dat ze actie onderneemt. Al helemaal in deze periode van 

de coronacrisis. De hervormingen die vanwege de vergrijzing en de stijgende zorgkosten in de 

langdurige zorg in gang zijn gezet moeten uitgebreid worden. Rotterdam staat voor grote 

uitdagingen in de zorg voor seniorenburgers.  

 

Uit onderzoek blijkt dat tweederde van de ouderen vindt dat zorg en ondersteuning deels door 

hen zelf en deels door de gemeenschap betaald moet worden. De pensioenen zijn de laatste 

decennia structureel gekort. Veel senioren hebben het aan den lijve ondervonden. Hierdoor 

verkeren zij in stille armoede. PBAR wilt dat deze ongerechtigheid wordt hersteld. Politici 

moeten ervan bewust worden dat ouderen recht hebben op een menswaardige oude dag. Zij 

hebben notabene de fundamenten gelegd voor onze welvarende maatschappij.  
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PBAR zal in de raadsperiode 2022-2026 haar stem met betrekking tot dit onderwerp 

regelmatig laten horen en optrekken met andere politieke partijen om van dit onderwerp, een 

landelijke thema te maken.  

 

De volgende onderwerpen gaan ook aan de kaak gesteld worden: 

• De ondersteuning van oudere senioren die thuis willen blijven wonen en het 

verbeteren van de lokale zorg voor ouderen, 

• Hulpverlening aan oudere senioren, 

 

2.5 Verbeteren leefomgeving van kinderen 

PBAR wilt speeltuinen, buurtverenigingen, sportclubs en andere plekken in de leefomgeving 

van kinderen verbeteren.  

 

3. HET MILIEU EN DE VOLKSGEZONDHEID 
 

De milieuvervuiling in Rotterdam en het gezondheidsrisico dat dit met zich meebrengt moet 

niet onderschat worden. Dit vormt een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en in het 

bijzonder voor onze kinderen en seniorenburgers. Het aantal gerelateerde longaandoeningen is 

in de grote steden toegenomen. PBAR ziet als één van de maatregelen tegen deze vervuiling, 

het laten plaatsen van koolstoffilters in ondergrondse parkeergarages waardoor CO2 fijnstof 

aanmerkelijk wordt teruggedrongen.  

 

Ook het plaatsen van inheemse planten (de zogenaamde wollige sneeuwbal) zou een positieve 

invloed hebben op ons klimaat. Recentelijke onderzoeken hebben aangetoond dat de struiken 

van deze planten (wollige sneeuwbal) een zeer positief effect hebben op de uitgestoten fijnstof 

CO2. Dit kan gerealiseerd worden door deze struiken te planten langs openbare wegen 

(groenstroken). Tevens op bestaande en in te richten parken in Rotterdam. 
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4. ZELFSTANDIG SCHIEMOND 

 

PBAR vraagt in haar verkiezingsprogramma bijzondere aandacht voor de wijk Schiemond. 

Schiemond behoort tot een van de armste wijken in Rotterdam. Het aantal inwoners dat op of 

onder de armoedegrens leeft is, vergeleken met andere wijken (met uitzondering van 

Crooswijk), het hoogst in Rotterdam. De inwoners van Schiemond worden reeds jaren 

geconfronteerd met het gegeven dat de wijken Lloydskwartier en Schiemond gezien worden 

als één gezamenlijk postcodegebied. Ondanks dat Lloydskwartier een welvarende wijk is en 

Schiemond een achterstandsbuurt, worden de Veiligheid- en Sociaal indexcijfers van 

Schiemond en Lloydskwartier aan elkaar gekoppeld. 

 

De koppeling van Schiemond aan het Lloydskwartier heeft er jarenlang voor gezorgd dat 

Schiemond er niet op vooruit is gegaan bij haar verdere ontwikkeling. Daardoor ontbraken de 

broodnodige middelen structureel om de armoede in dit gebied te bestrijden. PBAR zal ervoor 

zorgen dat Schiemond wordt ontkoppeld aan het postcodegebied van Lloydskwartier. En dat 

zij zelfstandig wordt geïndexeerd. 

 

 

 
Figuur 3: Schiemond-Delfshaven op de kaart van de wijkraden Rotterdam (Bron: Gemeente Rotterdam) 
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Figuur 4: Leuvehaven, Rotterdam / foto gemaakt door Nick Staal op Unsplash.com 

5. OPENBAAR VERVOER  
 

5.1 Het openbaar vervoer betaalbaar maken  

De tarieven van het openbaar vervoer in het gebied van de Metropoolregio Rotterdam Den 

Haag (MRDH) stijgen in 2022 met 2,12 procent. De gemeente Rotterdam is op 1 januari 2022 

een proef gestart waarbij kinderen van 4 tot 12 jaar, een jaar lang gratis kunnen reizen met het 

openbaar vervoer in heel Rotterdam. De gemeente Rotterdam wil met deze proef het openbaar 

vervoer toegankelijker maken voor alle Rotterdamse kinderen. PBAR juicht dit initiatief toe 

maar is de mening toegedaan dat het openbaar vervoer voor alle minima’s betaalbaar moet 

zijn. Daarom zal PBAR daar ook voor pleiten. 

 

5.2 Vervoer nabij winkelboulevard 

In het gebied Delfshaven is op het Dakpark een prachtige Winkelboulevard gerealiseerd. De 

bewoners van de wijken Lloydskwartier, Schiemond, Bospolder-Tussendijken en Historisch 

Delfshaven kunnen niet op optimale wijze genieten van deze boulevard omdat het openbaar 

vervoer naar deze boulevard ontbreekt. PBAR wilt gerealiseerd zien dat de winkelboulevard 

toegankelijk wordt gemaakt middels het openbaar vervoer. Buiten Delfshaven om willen wij 

de lokale economie ondersteunen door het openbaar vervoer (waar noodzakelijk) te 

verbeteren. Daardoor zullen de gebieden toegankelijk worden gemaakt voor het publiek. 
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6. AANPAK TEGEN ARMOEDE  
 

6.1 Belang van PBAR in de wijkraden 

Leden van de wijkraden zijn de oren en ogen in de wijken en gebieden. Zij vervullen een 

makelaarsfunctie tussen bewoners en de welzijnsorganisaties in de gebieden. Zij adviseren bij 

bewonersparticipatie en vervullen een belangrijke taak bij de totstandkoming van het 

wijkraadsplan. PBAR erkent de meerwaarde van de wijkraad. En zal derhalve meedoen met 

de verkiezingen in de wijkraad. De wijkraadsleden die namens PBAR zullen meedoen zijn op 

de hoogte van de noden in de wijk. Zij zullen zich inzetten om de burgerparticipatie te 

bevorderen. Zij zullen de PBAR raadsleden van de nodige informatie in de gebieden voorzien 

en daarbij een zeer belangrijke rol vervullen bij het bestrijden van de armoede in Rotterdam. 

 

6.2 Huiskamer van de wijk in samenhang met armoedebestrijding 

Er moet naast de bestaande Huizen van de wijk, ook Huiskamers van de Wijk worden 

gerealiseerd. Dit gebeurt in bestaande panden die reeds beschikbaar zijn. Dit is noodzakelijk 

om een laagdrempelige hulpverlening aan de inwoners van Rotterdam te garanderen. 

Deze Huiskamers van de Wijk zijn toegankelijk voor een ieder( ook rolstoel bezoekers) en 

ontlasten de agenda’s van de overvolle Huizen van de wijken en welzijnsorganisaties. 

Vrijwilligers ondersteund door professionals zijn daar in de wijken actief. 

 

Deze Huiskamers van de wijk zorgen voor een onmisbare schakel tussen onze bewoners en 

verschillende culturen in de wijk. Ouderen en jongeren kunnen er terecht voor allerlei 

activiteiten zoals omgaan met een Personal Computer (PC) of laptop, fitness voor ouderen en 

jongeren en het organiseren van activiteiten waardoor senioren uit hun isolement geraken. 

Ook dagbesteding voor senioren is mogelijk. Ondersteuning aan senioren wordt vanuit de 

huiskamers gecoördineerd. 

 

6.3 Samenwerken met levensbeschouwelijke organisaties  

Het betrekken van levensbeschouwelijke organisaties, kerken en moskeeën bij het uitvoeren 

van doelstellingen op het gebied van de armoedebestrijding is essentieel. Samen staan wij 

sterker in deze strijd. 

 

6.4 Betaalbare zorg 

PBAR vindt dat de minder draagkrachtigen in onze samenleving (afhankelijk van hun 

inkomen) moeten worden gecompenseerd in de ziekenfondspremie, en de eigen bijdrage in de 

medicijnkosten.  

Daarom pleit PBAR voor een betaalbare ziekenfondspremie. Ook ouderen betalen al jaren 

teveel zorgpremie. Daarbij verhogen de zorgverzekeraars jaarlijks de premie terwijl ze vaak 

de dekkingen en polisvoorwaarden veranderen. De premie wordt dus steeds hoger maar de 

verzekering blijft niet hetzelfde. Hier moet verandering in komen. 

 

6.5 Voedsel voor iedereen 
Op het gebied van de primaire levensbehoeften richten wij ons op voedselbanken en andere 

alternatieven. Hieronder een aantal maatregelen: 

1. Het in het leven roepen van voedselwinkels i.p.v. voedselbanken. Waar mensen zelf 

hun voedselpakket kunnen samenstellen. 

2. De verbetering van de voedselhulp bij de voedselbanken,  
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7. BETAALBAAR WONEN 
 

7.1 Huisvesting  

PBAR wilt dat er meer betaalbare woningen in de sociale sector worden gebouwd zodat de 

wachtlijsten kunnen worden weggewerkt. PBAR is van oordeel dat waar de woonvisie van het 

vorig college strijdig is met haar doelstelling, deze moet worden herzien. Daarnaast is het van 

evident belang dat de huurprijzen van sociale-huurwoningen omlaag gaan, zodat de 

huurprijzen meer in verhouding komen te staan met wat mensen zich kunnen veroorloven. 

Het is een ernstige noodzaak omdat veel huurders financieel klem zitten. Het aantal goedkope 

woningen nam de afgelopen jaren af, terwijl het aantal duurdere woningen toenam. De huur is 

verreweg de grootste kostenpost voor mensen met lage inkomens. 

 

7.2 Betaalbare huisvesting voor jongeren 

Nederland telt naar verwachting in 2035, 18,8 miljoen inwoners waaronder bijna 700.000 

Rotterdammers. Mede gezien dit aantal, zal hoogstwaarschijnlijk de vraag naar woningen 

verder toenemen. Op dit moment heeft Nederland een tekort aan meer dan 330.000 woningen. 

Dat is een tekort ter grootte van de stad Rotterdam. Veel jonge mensen worden geraakt in de 

wooncrisis. Zij moeten voor een sociale huurwoning vaak achteraan in de rij aansluiten, 

waardoor zij soms jaren op huisvesting moeten wachten. Ook de huidige huizenprijzen spelen 

een belangrijke rol in de onbereikbaarheid van de woningmarkt voor de jonge doelgroep.  

 

Vaak is veel geld betalen voor een particuliere huurwoning het enige alternatief. Oorzaak van 

de woningnood heeft o.a. te maken met het structureel uitblijven van de bouw van betaalbare 

woningen en de vorige economische crisis. De vraag naar sociale huurwoningen is de 

afgelopen jaren gegroeid terwijl het aantal huurwoningen de afgelopen jaren juist is 

afgenomen. De huidige coronacrisis heeft de problemen alleen maar erger gemaakt. PBAR is 

van mening dat de gemeente alles in het werk moet stellen om tot een oplossing te komen in 

deze wooncrisis. Daarnaast geloven wij in het bouwen van betaalbare woningen in Rotterdam 

in plaats van een ongecontroleerd sloopbeleid. 
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8. BETER ONDERWIJS EN MEER LERAREN  
 

PBAR gaat ervoor zorgen, dat jongeren op adequate wijze worden begeleid bij hun 

beroepskeuze. Daarbij wordt rekening gehouden met de beroepen waarvoor er krapte is op de 

arbeidsmarkt. Hierdoor wordt bereikt dat de werkloosheid onder jongeren afneemt, en de 

maatschappij daarbij geholpen wordt. Het is belangrijk dat kinderen en jongeren gelijke 

kansen krijgen om te leren en zich te ontwikkelen. Ondanks het breed gedeelde 

gelijkheidsideaal in onze samenleving, is de plek waar je wieg staat, nog steeds bepalend voor 

de kansen die je krijgt in jouw leven.  

 

De coronacrisis heeft deze bestaande kansenongelijkheid alleen maar vergroot. Ons 

onderwijssysteem is op dusdanige wijze georganiseerd dat het in een aantal gevallen, er 

eerder toe leidt dat kansenongelijkheid wordt vergroot dan dat het wordt verkleind. 

Kansengelijkheid is in ieders belang. Als een ieder de kans krijgt om mee te doen komt dat 

onze samenleving ten goede. PBAR zal pleiten voor meer investeren in ontwikkeling en 

kwaliteit van leraren en schoolleiders van het basis- en voortgezet onderwijs en aanpak van 

het lerarentekort. Daarnaast moet er een betere studie – en arbeidsmarktinformatie voor 

jongeren en hun ouders komen, zodat zij kunnen kiezen voor kansrijke studierichtingen 

waaraan behoefte is op de arbeidsmarkt. 
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Figuur 5: Gebied Rotterdam Centraal Station / foto gemaakt door Jurriaan op Unsplash.com 

9. SOCIAAL-ECONOMISCH PLAN 
 

9.1 Kleine zelfstandige ondernemers 

PBAR constateert dat kleine zelfstandigen op of onder de armoedegrens leven terwijl zij de 

ruggengraat vormen van de Rotterdamse economie. PBAR wilt zich, waar nodig, zoveel 

mogelijk ervoor inzetten om deze doelgroep beter te faciliteren, door middel van scholing en 

begeleiding bij de juiste keuze voor hun onderneming. De Belastingdienst moet meer een 

adviserende rol gaan bekleden bij deze doelgroep.  

PBAR zal ernaar streven dat er voor de kleine zelfstandigen een verplichte 

arbeidsongeschiktheidsverzekering komt. 

 

9.2 Coronafonds 

De overheid heeft tijdens de coronacrisis miljarden euro’s uitgegeven om grote 

ondernemingen te ondersteunen. Deze ondernemingen zijn dankzij de belastinggelden van de 

armlastigen overeind gebleven. De Politieke Beweging Armoedebestrijding Rotterdam wilt 

wat van de armen is afgenomen terug geven in een fonds. Op den duur is er een 

armenbelasting nodig voor de allerrijksten, waarvan dat geld in een fonds wordt geplaatst met 

als doel de armen te helpen die kampen met problemen ten gevolge van de blijvende 

coronacrisis en de toegenomen inflatie. 

 

9.3 Verhoging van de sociale bijstandsuitkering 

Het kabinet heeft onlangs het minimumloon met 1,4 verhoogd. PBAR stelt zich op het 

standpunt dat niet alleen het minimumloon verhoogd moet worden maar dat ook de sociale 

bijstandsuitkering altijd meegaat met de verhoging. De bijstand moet dusdanig worden 

ingericht dat deze toegang biedt om de kosten te dekken. En dat is op dit moment geenszins 

het geval. Verder vindt PBAR het belangrijk om wat aan de wachttijden te doen bij de Sociale 

Dienst. De gedachte is hoe beter de Sociale Dienst is uitgerust met middelen en personeel hoe 
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beter en sneller zij burgers kunnen helpen. Het verbeteren van de wachttijden bij de Sociale 

Dienst is ook van belang. 

 

9.4 Reorganisatie van de schuldhulpverlening 

PBAR is van mening dat de schuldhulpverlening zoals die nu bestaat op de schop moet. Het 

huidig systeem is er niet op gericht om mensen op een menswaardige wijze uit de schulden te 

helpen. De menselijke maat ontbreekt en de stress die schuldenaren ervaren door de druk die 

op hen wordt gelegd door schuldeisers en incassobureaus is ongezond. Niet alleen fysiek maar 

vooral mentaal. Op deze manier wordt een ongezonde maatschappij gecreëerd dat zijn 

weerslag zal vinden in alle geledingen van de samenleving. Incassobureaus die er garen bij 

spinnen als mensen niet (kunnen) betalen zijn meedogenloos en brengen mensen nog dieper in 

de schulden door de torenhoge rentes waar ze van leven.  

Het leed onder de schuldenaren neemt daardoor alleen maar toe.  

 

Een belangrijk punt in het armoedevraagstuk als het gaat om schuldhulpverlening is de wijze 

van communiceren met de sociaal zwakkeren. Het verergeren van schulden kan worden 

voorkomen met brieven in begrijpelijke taal. Te vaak is de wijze van communicatie niet in 

gewone mensentaal. Veelal begrijpen de schuldenaren de inhoud van de brieven niet met alle 

gevolgen van dien. Daarnaast komen alleenstaande moeders met grote regelmaat in financiële 

problemen omdat ze te laat beseffen dat toeslagen wegvallen als kinderen uit huis gaan. Door 

middel van een bezwaarschrift zouden ze bezwaar kunnen tekenen maar daar zijn velen niet 

toe in staat. Ze missen de kennis en/of ontberen de financiële middelen om een professional in 

te schakelen. De procedures die daarvan het gevolg zijn brengen de schuldenaren nog verder 

in de put.  

 

Er is geen sprake van maatwerk en een ieder wordt over dezelfde kam geschoren. PBAR pleit 

voor maatwerk en een drastische verandering in de aanpak van de schuldhulpverlening. 

Een aantal oplossingen zijn: 

1. Het opzetten van betere steunpunten voor schuldhulpverlening, desnoods met 

vrijwilligers, 

2. Het verbeteren van de faciliteiten en kennis bij de schuldhulpverlening, 

 

9.5 Financiële steun verenigingen 

Buurt- en sportverenigingen zijn belangrijke bouwstenen voor de samenleving. Zij 

organiseren allerlei activiteiten, brengen mensen met elkaar in verbinding en zorgen voor 

positieve effecten.  
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10. KONINKRIJKSZAKEN EN DIASPORA 
 

10.1 Culturele uitwisseling 

Het koninkrijksgebied (het Koninkrijk der Nederlanden) heeft voor het jaar 1975 bestaan uit 

de voormalige koninkrijksgebieden Suriname, De Nederlandse Antillen en Nederland. Nadat 

Suriname op 25 november 1975 onafhankelijk werd bestond het Koninkrijk der Nederlanden 

uit De Nederlandse Antillen en Nederland. Op 10 oktober 2010 hielden de Nederlandse 

Antillen op te bestaan. Eilandgebieden Curaçao en Sint Maarten werden op deze datum 

zelfstandige gebieden binnen het Koninkrijk en de eilanden Bonaire, Saba, en Sint Eustatius 

werden bijzondere gemeenten van Nederland.  

 

Binnen Rotterdam wonen er veel van deze voormalige landgenoten. Culturele uitwisselingen 

zouden leiden tot verbetering van de betrekkingen tussen deze volkeren. Er is geen twijfel dat 

hierdoor de onderlinge verhoudingen in Rotterdam drastisch zullen verbeteren. PBAR streeft 

ernaar om de visumplicht af te schaffen voor de Surinamers die ten tijde van de 

onafhankelijkheid van Suriname, de Nederlandse nationaliteit bezaten. 

 

Diaspora 
PBAR streeft naar een samenwerking tussen Rotterdam en de landen waar haar bewoners 

vandaag komen. Dit in het kader van culturele uitwisseling, onderwijs, sport, maar ook 

wederzijdse kennis. De samenwerking kan ook plaatsvinden door projecten te ondersteunen 

die van groot belang zijn voor de lokale inwoners van een land. 

 

10.2 Herstel AOW-GAT voormalige rijksgenoten en ex-rijksgenoten 

Het Koninkrijk der Nederlanden bestond eeuwenlang uit: 

1. Nederland; 

2. Suriname; 

3. De Nederlandse Antillen. Tot het jaar 1975 hadden Surinamers bij geboorte de 

Nederlandse nationaliteit. Deze nationaliteit hebben ze verloren en daar in de plaats de 

Surinaamse nationaliteit verkregen op grond van de toescheidingsovereenkomst 

vastgelegd in artikel 3 t/m 5 van voornoemde overeenkomst. 

Dientengevolge zijn de ex-Nederlanders onevenredig hard getroffen door het feit dat ze buiten 

willens de Surinaamse nationaliteit hebben verkregen. Door de onafhankelijkheid van 

Suriname in het jaar 1975 hebben zij hun recht op pensioen vanaf het vijftiende jaar verloren. 

 

10.3 Rotterdams Koloniaal verleden en kijk op de toekomst 

Het koloniaal verleden is onlosmakelijk verbonden met Rotterdam. De excuses die recent zijn 

gemaakt markeren het begin van een veelbelovende toekomst. PBAR pleit voor een 

Rotterdams Toekomstplan om structuur te brengen in dit proces naar een vreedzamere 

samenleving. Wij kunnen het verleden niet veranderen maar wel hoe wij er nu mee omgaan. 

  

11. FINANCIERING 
 

Het programma wordt gefinancierd uit de begroting. De begroting van dit jaar 2022 is € 3,7 

miljard.  
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