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Lokaal bestuur Rotterdam wil minder leden in de deelgemeenteraden. Een voor- en een tegenstander aan het woord
Minder politici R’dam
Rotterdam wil het aantal leden van deelgemeenteraden
verminderen, tot 13 à 17 per
raad, blijkt uit een vandaag
verschenen rapport. Ook komen er minder dagelijks bestuurders (maximaal drie). De
deelgemeenten mogen zelf
bepalen of de dagelijks bestuurders wel of geen lid zijn
van de deelgemeenteraad.

v nrc.nl/binnenland
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‘Niet iedereen is gekwalificeerd’
Het Rotterdamse
deelgemeentebestel staat
ter discussie. Robbert
Baruch was bestuurder in
Feijenoord. Hij is vóór de
bestuurlijke inkrimping.
Door onze redacteur

Mark Hoogstad
Den Haag, 17 april. Zijn aanstelling verdiende al niet de schoonheidsprijs. Slechts tien van de veertien raadsleden van zijn eigen
PvdA steunden drie jaar geleden
de voordracht van Robbert Baruch
als dagelijks bestuurder in de Rotterdamse deelgemeente Feijenoord. „Stond ik daar met een mes
in mijn rug.”
Later kon hij alsnog aan de slag,
maar het verzet hield aan. In november moest hij alsnog het veld
ruimen in het multiculturele Feijenoord (69.000 inwoners, 65 procent migranten). „Het wantrou-

Robbert Baruch

wen is mij blijven achtervolgen.”
Tegenstanders van het bestuursmodel (elf deelgemeenten,
twee wijkraden) wijzen geregeld
op Feijenoord, dat van crisis naar
crisis gaat. De deelraad heet in de
wandelgangen ‘een Mediterraan
praathuis’. Met name Turkse
raadsleden zouden vriendjespolitiek bedrijven. Baruch: „Er is sprake van een informele macht.”
Toch is hij geen uitgesproken tegenstander van het huidige mo-

del. „In een stad met bijna 600.000
inwoners ontkom je niet aan een
tussenlaag. Met bestuurders die
op straat aanspreekbaar zijn voor
bewoners en wat voor elkaar kunnen krijgen. Of – heel simpel –
door tegen de schoonmaker te zeggen: daar en daar is het de laatste
tijd smerig, ga eens even kijken.”
Maar diezelfde „fijnmazige aansturing” hapert ook geregeld. „In
enkele straten waren de lantaarnpalen kapot. Ik heb heel veel lawaai gemaakt, maar beschikte niet
over de noodzakelijke doorzettingsmacht. Het enige wat ik kon
doen, was de pers inschakelen.”
Feitelijke macht heeft een deelgemeente niet, stelt Baruch. „Het
gaat goed tot het fout gaat. De directeur van een gemeentelijke
dienst voert zijn functioneringsgesprekken op het stadhuis, niet
met mij.” Stad en deelgemeenten
zijn bovendien verwikkeld in een
competentiestrijd, weet Baruch.
„Geregeld worden plannen vanuit

het stadhuis getorpedeerd. Niet
omdat die voorstellen niet goed
zouden zijn, maar omdát ze afkomstig zijn van ‘de Coolsingel’ en
het dús wel niet zullen deugen.”
De centrale vraag, volgens Baruch: moet een deelraad eigen beleid uitstippelen? „Mijn antwoord
is nee. Deelgemeenten dienen het
college te helpen bij de uitvoering.
Een deelgemeentebestuurder is
niet aangesteld om volksvertegenwoordiger te spelen met een eigen
mandaat, hij moet problemen oplossen, terwijl de deelraad daarop
toeziet.”
Maar zijn amateurpolitici daartoe in staat? „Laat ik het netjes
houden: niet iedereen is gekwalificeerd. Punten die deelraadsleden
inbrengen zijn vrijwel zonder uitzondering incidentjes: een overlast gevende winkel, een lekkend
dak. De grote lijnen komen van
het college; de meerderheid – en
niet alleen in Feijenoord – kan
daar niet in mee.”

