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Aanleiding  

Toen het BurgerPanelRotterdam zich in januari 2012 bezig hield met de onderwerpkeuze van 
een volgende productie, was het debat over bezuinigingen op gemeentelijk niveau al 
geruime tijd gaande. Een aantal bezuinigingen is dan ook al doorgevoerd in het kader van de 
begro-ting voor 2012. Dat het daarbij niet zou blijven, kon toen al als grote waarschijnlijkheid 
wor-den aangenomen. In dat debat was weinig plaats ingeruimd om de mening van de 
Rotterdam-mer te horen. 
 
Voor het BurgerPanelRotterdam was er daarom voldoende aanleiding om de Rotterdammer 
op een meer gestructureerde manier om zijn mening te vragen. Dit leidde tot de volgende 
hoofdvraag: 

 



Vraagstelling 

Op welke gemeentelijke uitgaven kan en dient volgens de Rotterdammer bezuinigd te 
worden? 

Deze hoofdvraag is vervolgens nader opgedeeld in een aantal subvragen: 

1. Wat merkt de Rotterdammer van de bezuinigingsmaatregelen? 
2. Wat vindt de Rotterdammer van de bezuinigingsmaatregelen? 
3. Welke alternatieven ziet de Rotterdammer voor de bezuinigingsmaatregelen? 

Aanpak 

De eerste fase is het houden van een brainstorm met als doel het onderwerp helder en 
begrensd te krijgen. Met de begroting 2012 in de hand is gekeken naar begrotingsposten 
waarop de gemeente wil bezuinigen. 

 

Daarnaast zijn persoonlijke ervaringen van de BurgerPanelleden besproken. Uit deze 
gegevens zijn drie thema’s gekozen: 

 welzijn,  
 buitenruimte, en  
 volksgezondheid.  

Middels een digitale vragenlijst op de website konden Rotterdammers hun mening kwijt. Via 
Twitter en het eigen netwerk van BurgerPanelleden zijn Rotterdammers geattendeerd op de 
vragenlijst. 

Ook zijn de leden de straat op gegaan om straatgesprekken te voeren. Deze gesprekken 
gaven een verdieping aan het onderzoek. 

Conclusies en aanbevelingen 



 

Een opvallende conclusie uit het rapport ‘Geen centje pijn?’ is dat de Rotterdammer bereid is 
om een hogere bijdrage te betalen voor de verschillende diensten en meer wil doen aan 
vrijwilligerswerk en burenhulp. 

De belangrijkste aanbeveling van het panel is dat het college van B&W rekening moet 
houden met de zorg van de Rotterdammer over de toekomst van de stad. Optimale 
duidelijkheid geven over de consequenties van de bezuinigingsmaatregelen voor de burger 
in zijn persoonlijk levenssfeer en woonomgeving. 

Uit de reactie van B&W 

In haar reactie spreekt het college haar waardering uit voor de inzet van het BurgerPanel. 
Het college beschikt nu over directe inbreng van de burgers. De conclusies en aanbevelingen 
worden betrokken bij het begrotingsproces en via het bestuurlijk traject zo mogelijk bij de 
gemeentelijke begroting 2013. 

  

  



 

 


