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Is er sprake van nieuwe politiek of van oude reflexen? Dit was de kop in het 
Rotterdams Dagblad, waarmee ik het D66-standpunt in de Rotterdamse discussie 
over spreiding en allochtonenstop heb neergezet: géén allochtonenstop en géén 
verplichte spreiding van allochtonen op basis van etniciteit, inkomen en/of gezins
samenstelling. De discussie werd deze keer ontketend door een PvdA-bestuurder 
uit deelgemeente Charlois (die eerder dit jaar nog aangaf niks te zien in een sprei-
dingsbeleid) en werd verder opgepakt door Leefbaar Rotterdam. ' 

DOOR MEA VAN RAVESTEYN-KRAMER 

Er moet nu maar eens gezegd worden waar het op staat -de huidige politiek laat zich immers 
kenmerken door "z'eggen wat je denkt en doen wat je zegt", Een stop van kansarme nieuwko
mers in de oude wijken waar problemen als illegaliteit. drugsoverlast en werkeloosheid er voor 
zorgen dat de witte autochtone mensen vertrekken en waar het plaatselijk bestuur haar grip op 
de problemen dreigt te 'verliezen. Leefbaar Rotterdam riep vervolgens om een stop op de 
instroom van allochtonen als antwoord op de steeds toenemende verkleuring van de oude wij
ken. Het Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) leverde de wetenschappelijke onderbou
wing voor de gevoelens die al jaren sluimeren en periodiek tot uitbarsting komen: statistieken 
geven aan dat Ï11 2014 de Rotterdamse bevolking voor 65% uit allochtonen zal bestaan. 
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Visie ontwikkelen 
Begin zeventiger jaren vonden rellen 

plaats in de Afrikaanderwijk rond pensions 
waar alleenstaande 'gastarbeiders' waren 
gehuisvest. Het aandeel migranten was toen 
vijf procent van de wijk, een aandeel dat in . 
de tussentijd meer dan vertienvoudigd is. 
Het toen zittende PvdA-college zocht oplos
singen in de sfeer van spreiding van diverse 
bevolkingsgroepen over de stad, maar kwam 
tot de conclusie dat er voor een verplicht 
spreidingsbeleid geen juridische instrumen: 
ten voor handen waren en dat het geen 
oplOSSing bç>od voor de toen al bestaande 
problemen als slechte huisvesting, laag 
opleidingsniveau, verpauperde buurten, toe
nemende overlast door drugs en junks. Via 
stadsvernieuwing en een gericht migranten
beleid werden de problemen aangepakt. 
We constateren nu dat Spanjaarden en 
Italianen eve·nals Surinamers goed zijn geïn
tegreerd in de arbeids-

wijs voor iedereen, op goede en betaalbare 
woningen in achterstandswijken maar ook in 
de 'betere wijken' geeft meer resultaat dan 
op voorhand selecteren op etniciteit, inko
men en gezinssamenstelling. Daarnaast moe
ten we streven naar een balans tussen 
betaalbare en duurdere woningen, zodat het 
voor alle inkomensgroepen aantrekkelijk is 
om in Rotterdam te wonen. Nieuwkomers 
vormen een kans voor Nederland om bij te 
dragen aan oplossingen van sociale en eco
nomische problemen van de toekomst. Denk 
alleen maar aan de vergrijzing die als een 
grote golf over ons heen zal komen. Daarop 
moeten we ons prepareren en een visie ont
wikkelen. 

Geen kop in het zand 
In de Raad is uitgebreid gedebatteerd over . 

de uitspraken van de Leefbaar Rotterdam
wethouder in het Rotterdams Dagblad dat er 

een "hek om Rotterdam" 
markt en sociale proble
men niet groter zijn dan 
die van andere groepen 
Nederlanders . Tu·rken en 
Kaapverdianen zijn snel op 
weg dit spoor te volgen. 

Het ~s kortzichtig 
moet komen. Hij staat een 
allochtenstop voor om de 
stad de rust te geyen haar 
problemen weer in de vin
gers te krijgen: Een stop 
op afkomst, waarbij de all
ochtonen worden gezien 
àls veroorzakers van de 
bestaande problemen. 
Hijzelf ziet dit niet als een 
hek om Rotterdam ; dat is 
volgens hem een uitspraak 
die· op conto van de pers 

allochtonen 

. Chinezen zijn nooit als een 
echt sociaal probleem 
onderkend . Marokkanen 
slepen prestigieuze literai
re prijzeri in de wacht en 
de tweede en derde gene
ratie stoot in redelijke aan
tallen door naar het hoger 
beroepsonderwijs en uni-

voor onbepaalde 

tijd to.t 

achterstandsgro~p 

te benoemen · te schrijven is. In deze dis
cussie wilde de wethouder 
ons doen geloven dat alle versiteit. 

D66 Rotterdam vindt het kortzichtig om alle 
allochtonen voor onbepaalde tijd tot achter
stahdsgroep te benoemen. Maar wij vinden 
het ook kortzichtig om de problemen zoals 
ze zich voordoen, te ontkennen. Een stevige 
inzet op handhaving is nodig om de aanpak 
van overlastgevende panden en hun malafi
de huiseigenaren, evenals de aanpak van de 
zogenaamde hotspots (gebieden met een 
sterke concentratie van veiligheids-, sociale 
en fysieke problemen) succesvol te maken. 
Het grotestedenbeleid waar Thom de Graaf 
verantwoordelijk voor is, moet met vaart 
weer worden opgepakt evenals het integra
tiebeleid. 
Wat ontbreekt is een duidelijke visie op het 
Nederland van201S. Wanneer erkennen we 
nu eens dat we een immigratieland zijn en 
wanneer passen we nu eens ons instrumen
tarium daarop aan? De inzet op goed onder-

partijen toch wel hetzelfde bedoelden: ten 
eerste de constatering dat er grote proble
men bestaan in de oude wijken en ten twee
de dat de grote concentratie allochtonen 
daar de oorzaak van is. 
D66 Rotterdam erkent de problematiek van 
de oude wijken en ziet ook de hoge concen
tratie van diverse bevolkingsgroepen. Maar 
wij leggen niet de ongewenste relatie tussen 
beide, namelijk dat de allochtonen de schuld 
zijn van de problemen in_de oude wijken. 
Veél bewoners, dikwijls met een bijstands
uitkering, geven geen overlast en zijn keuri
ge inwoners van Rotterdam. Zij hebben 
dezelfde ambitie als u en ik: hun kinderen 
moeten het beter krijgéndan zij, weg uit de 
vieze buurt, naar een goede school, in een 
goed huis kurinen wonen. Het problee·m ligt 
bij de overlastgevende mensen, die moeten 
worden aangepakt en zonodig verwijderd. 



Die mogelijkheid bestaat nu al en vormt een 
van de targets van dit college. Maar succes
sen blijven uit, de huidige inzet van het · 
college daarop is onvoldoende. 
In de discussie in de raad bleek de PvdA 
opgeschoven in haar standpunt dat er geen 
spreiding moet plaatsvinden. Zij is nu van 
m·ening dat het nodig is de instroom van 
kansarme nieuwkomers te beperken en te 
reguleren en dat daartoe krachtige maatrege
len nodig zijn, maar niet op basis van een -
selectie waarbij etniciteit een criterium is. 
Wethouder Pastors heeft zijn uitspraak over 
de noodzaak van spreiding van allochtonen, 
dus selecteren op basis van etniciteit, terug 
moeten nemen nadat er behoorlijke druk op 

hem is uitgeoefend door de verschillende 
partijen in de Raad, maar vooral door coali
tiègenoot het CDA. 
Het politieke gezicht va!l de Rotterdamse 
raad is daarmee gered en de waas van 
racisme is weggenomen. Het is mijn oproep 
aan allen om oog te hebben voor de proble
men die er zijn en daarvoor niet de kop in 
het zand te steken. Maar ook om oplossin
gen te zoeken die gebaseerd zijn op een 
juiste analyse van de onderliggende proble
men en niet mee· te waaien met ·de waan van 
heden waarbij de "vreemdelingen het altijd 
gedaan hebben". 
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