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Betreft  Politieke markt Carrousel  
Datum vergadering 17 mei 2010 

Aanwezig De heer R. Moret (voorzitter); 
De heer J.C.M. Hagenaars (griffier); 
Mevrouw A. van der Heide en de heer A.A. Kweekel (EVA); 
De heer J.S. van Leen (PvdA); 
Mevrouw A. Nootenboom en mevrouw V.H. Spruit-Remijn (VVD); 
Mevrouw S.E.M . Hek en de heer D.H.J. Roest (CDA); 
Mevrouw L. Geever-Mooi en de heer R. Polder (NAP); 
De heren J. van Wolfswinkel en N.P. Engeldorp Gastelaars (CU/SGP); 

 De heer B.G. Euser (wethouder); 
Onderwerp Concept reactie op nota woonruimteverdeling bemiddeling van Stadsregio 

Rotterdam   
 
 

1. Opening 
De Voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. 

 
2. Concept reactie op nota woonruimteverdeling bemiddeling van Stadsregio Rotterdam   

 
Mevrouw Spruit geeft aan dat in het stuk wordt gesproken over een bijeenkomst in BAR verband die al 
geweest is. Bij deze bijeenkomst hebben de drie wethouders van de verschillende gemeente gevraagd 
om ook buiten de BAR te polsen of er draagvlak is voor lokaal maatwerk.  Zij geeft aan dat zij dit 
maatwerk mist in het voorstel.  Zij vraagt of dit is gebeurd  en hoe de andere gemeenten er naar kijken. 
Zij geeft aan dat er op pagina 3 van het stuk wordt gesproken over “naar mijn mening”. Zij zou graag 
willen weten wie z’n mening dat is. Zij vraagt zich af hoe het college met deze concept reactie omgaat. 
Zij vraagt of de gemeenteraad zelf nog een reactie moet geven.  
Mevrouw Van der Heide  geeft aan dat zij de zorg begrijpt voor lokale woning toewijzingen. Zij geeft 
aan dat zij dit voldoende terug vindt in het stuk.  
De heer Van Leen geeft aan dat hij blij is dat het voormalige college en de huidige college dit punt 
goed blijft oppakken. Hij geeft aan dat hij de vragen van mevrouw Spruit onderschrijft. Hij zegt dat er 
vanuit zijn fractie behoefte is om de brief niet namens het college te versturen maar namens de raad. 
Dit omdat een raadsuitspraak meer gewicht heeft. Vervolgens merkt hij op dat in de laatste zin van de 
brief staat ‘wij verzoeken u bij de definitieve besluitvorming aan de bovenstaande bezwaren tegemoet 
te komen’. Dit is een mooie zin maar volgens hem wel risicovol. Hij zou hier een andere zin willen laten 
zetten die iets sterker is. Hij vraagt zich af of het college kan verduidelijken hoe de standpunten van 
andere gemeenten zijn.  
De heer Polder geeft aan dat de Tweede Kamer de Wet Woonruimte aanpast dat betekent volgens 
hem dat iedereen in Nederland overal zou moeten kunnen wonen. Hij geeft aan dat er in stadsregio- 
verband hierover discussie is gevoerd met als vraag: “willen wij dat wel”. Hem is bijgebleven dat alle 
gemeenten  behalve Rotterdam gaan voor lokaal maatwerk. Volgens hem krijgen  alle randgemeenten 
dezelfde problemen, eigen inwoners krijgen minder kans op een huurwoning. Hij geeft aan dat de 
reactie die voorgesteld wordt niet tegemoet komt aan de wens van alle andere 16 gemeenten. Hij vindt  
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dat er nadruk gelegd moet worden op het  lokale maatwerk. Hij vindt de reactie erg matig, het begint 
nu een warrige discussie te worden. Gaat de Stadsregio reageren namens alle 18 gemeente in de 
regio richting VROM of reageert de Stadsregio namens Rotterdam en mogen kleine gemeentes 
meedenken en proberen wat lokaal maatwerk binnen te halen?.  
De heer Van Wolfswinkel zegt dit een moedige poging te vinden om in BAR-verband onze stem te 
laten horen. Is nodig om te voorkomen dat de sociale cohesie binnen onze wijken wordt aangetast   
Mevrouw Hek geeft aan dat zij zich wel kan vinden in de reactie. Zij stelt voor om de brief op de eerste 
pagina wat stelliger en minder vrijblijvend te formuleren. Vervolgens wijst zij naar pagina 4  en vraagt 
zich in dit verband af wie die politieke munitie moet aandragen.   
De heer Euser geeft aan dat de wet waarop de insteek van de Stadsregio stoelde controversieel is 
verklaard. Dat betekent dat pas na de kabinetsformatie dit punt behandeld wordt en dat geeft in ieder 
geval de politiek en gemeente de kans om het een en ander nog recht te trekken. Hij antwoordt dat het 
wijzigen van de brief praktische problemen geeft. Op 1 juni moeten  de standpunten bekend zijn van 
de colleges. Als wij de brief willen aanpassen dan moeten we terug  naar de andere twee 
gemeenteraden. Hij meent dat het handiger is om naar andere wegen te zoeken om het beleid aan te 
scherpen. Hij wijst erop dat er een verzoek is gedaan aan de colleges om te reageren. Hij heeft 
gemerkt dat er bij de Stadsregio, na de bijeenkomst in Barendrecht waarbij er sterke aandrang is 
uitgevoerd door de heer Stam om toch van de starre houding af te stappen, meer bereidheid is te 
luisteren  naar wat de regio gemeenten willen. De Stadsregio heeft zich bereid  verklaard in een 
politieke lobby hard te maken voor lokaal maatwerk. Hij merkt op dat het college zitting heeft in de 
commissie van de VNG die deze zaken behandelt. Daar is toegezegd dit thema aan de orde te stellen.  
Hij stelt voor om de regio vertegenwoordigers te vragen om dit onderwerp te blijven volgen.  
De heer Van Wolfswinkel vraagt aan de vertegenwoordigers van Albrandswaard in de Stadsregio de 
urgentie daar aan te geven. Hij geeft aan dat de zaak misschien uitgesteld wordt en mogelijk gepleit 
kan worden voor een heel ander voorstel.   
De heer Euser geeft aan dat het belangrijk is de politiek lobby tijdig in te zetten en daarom is het goed 
dat zij dit signaal laten horen .  
Mevrouw Spruit merkt op dat de wethouder aangeeft dat er voldoende tijd voor de politieke lobby is. 
Betekent dit ook dat de vaststelling van de huisvestingsverordening uitgesteld wordt.  
De heer Euser antwoordt dit niet te weten, maar hier spoedig op te zullen antwoorden.  
De heer Polder meent dat het beter is om helemaal niet te reageren dan deze brief uit te sturen.  
De heet Euser geeft aan dat de raad haar eigen afweging maakt. Hij wijst wel naar de praktische 
problemen als er een andere brief komt. Hij geeft aan dat er een afweging gemaakt wordt of je als drie 
gemeenten een reactie geeft of als één.  
De heer van Wolfswinkel wil weten of de brief verstuurd wordt vóór de raadsvergadering heeft plaats 
gevonden.  
De heer Polder zegt hier tegen te zijn en de brief ter bespreking terug te willen  zien in de 
gemeenteraad van 31 mei 2010. 
De heer Van Leen geeft aan dat het gaat om het bereiken van een politiek doel. Dat kan alleen door 
druk uit te oefenen en te lobbyen. Hij is van mening dat ook de daadwerkelijke betrokkenen , 
gemeentebesturen  en woningbouwcorporaties hun geluidmoeten kunnen laten horen. Hij vindt hierbij 
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resultaat belangrijker dan mooi spel. Het college moet zich afvragen voordat de brief uitgaat, of het 
toch niet mogelijk is om het gewicht van de reactie wat te verzwaren,  bijvoorbeeld door moties.  
De heer Euser vraagt zich af welke politieke strategie de beste is. Hij stelt voor om de brief op te 
sturen en toch nog op de raadsagenda te plaatsen en proberen een raadsbrede motie aan te nemen. 
Die ná 1 juni ter kennis te brengen van de raden van de andere gemeenten binnen de Stadsregio. 
Volgens hem kan zo het proces voortgezet worden en de druk opgevoerd worden.   
De heer Van Leen geeft aan daar geen bezwaar tegen te hebben. Hij vraag zich af in hoeverre het 
voor de Stadsregio doenlijk is om nu een besluit te nemen, gelet op alle ontwikkelingen.  
De heer Kweekel vraagt zich af of er ook bij de corporaties ook behoeft is aan lokaal maatwerk. Hij zou 
hier graag want cijfers over willen zien.  
De heer Euser geeft aan dat dit wordt uitgezocht.  
Mevrouw Spruit geeft aan dat de VVD zich kan vinden de reactie van het College. Maar zij willen wel 
later nog de gelegenheid hebben om iets te zeggen als raad bij het vaststellen van de verordening.  
De Voorzitter geeft aan dat er twee vragen open staan deze worden beantwoord in de 
raadsvergadering van 31 mei. Hij concludeert dat deze agenda punt op de agenda komt van de 
gemeenteraad van 31 mei.  

 
3. Sluiting 

De Voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en zijn aanwezigheid sluit de vergadering. 


