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Afwegingskader 
zorgeconomie Rotterdam

De zorg is een dynamische en voor Rotterdam belangrijke sector. Vanuit de 
sector dienen zich frequent nieuwe initiatieven aan. De vraag is bij welke 
initiatieven de gemeente betrokken zou moeten willen zijn, en zo ja hoe, 
en bij welke niet. Voor de dienst Stadsontwikkeling is een afwegingskader 
ontwikkeld dat de besluitvorming hierover structureert. Centraal staan de 
vragen rondom het publieke belang en de economische impact van initiatieven.

Publiek belang, economische impact & rol voor gemeente
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