Ook Woonvisie twistpunt in coalitie met Leefbaar

D66 houdt crisisberaad
ROTTERDAM
D66 komt vanmiddag voor
crisisberaad bijeen. Centraal staat
de vraag of de sociaalliberalen nog
toekomst zien in de samenwerking
met coalitiegenoot Leefbaar
Rotterdam. Het onderlinge
wantrouwen tussen de twee
partijen blijkt groot te zijn.
MARK HOOGSTAD

Binnen D66 is de woede nog
allerminst geluwd over de
'borreltweet' van PVV-leider Geert
Wilders en zijn evenknie van
zusterpartij Leefbaar, wethouder
Joost Eerdmans. De zeskoppige
D66-fractie wenst op geen enkele
manier geassocieerd te worden
met 'een man (Wilders, red.) die
alleen maar uit is op het zaaien van
angst en verdeeldheid'.

maar eens.
Wie echter aanzienlijk minder goed
met elkaar overweg kunnen, zijn
fractievoorzitters Salima Belhaj
(D66) en Anton Molenaar
(Leefbaar). Zij kwamen de
afgelopen weken meermalen met
elkaar in botsing, zowel openlijk als
achter gesloten deuren. Belhaj
verwijt Molenaar een gebrek aan
leiderschap, Molenaar ergert zich
groen en geel aan de bemoeizucht
van het veeleisende D66.
Duidelijk is ook dat de D66-fractie
niet op één lijn zit. Een deel tilt
bijvoorbeeld niet zo zwaar aan de
vrijage van Eerdmans met Wilders.
Ook daarom komt de fractiemiddag
als geroepen, aldus bronnen op het
stadhuis.

Ook de Woonvisie die Eerdmans'
collega Ronald Schneider (bouwen
en wonen, Leefbaar) eind
november presenteerde, ligt D66
zwaar op de maag. Raadslid Nils
Berndsen liet in de
commissievergadering al weten 'de
cijfermatige onderbouwing
onvoldoende' te vinden.
Schneider wil het 'overschot aan
goedkope huurwoningen'
wegwerken en stelt voor om 20.000
woningen te slopen. D66 vreest dat
veel armlastige Rotterdammers
daardoor tussen wal en schip
belanden.
De D66-'heimiddag', die maanden
geleden al werd vastgelegd, wordt
voorafgegaan door een regulier
coalitieoverleg. Het CDA vertolkt de
rol van bindmiddel en probeert uit
alle macht de kemphanen met
elkaar te verzoenen. Het
sluimerende ongenoegen heeft nog
geen vat gekregen op het college
zelf. ,,Wij hebben het hartstikke
goed naar ons zin,'' benadrukte
D66-wethouder Adriaan Visser
(haven en sport, D66) gisteren nog
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