• Ondanks advies presidium

Toch'vage'
vraag bij
referendum
De kans dat Rotterdammers
zich op 30 november in een refe.rendum moge.n uitspreken
over de concrete vraag of zij
voor of tegen de sloop van
20.000 woningen zijn, is niet
groot. Dat werd gisteravond duidelijk na een overleg tussen de
fractievoorzitters in de Rotterdamse gemeenteraad.
Marjolein Kooyman
Rotterdam

Weliswaar wil een meerderheid
van de fractievoorzitters dat Rorrerdammers zich bij de volksraadpleging op 30 november met een 'ja' of
'nee' kmrnen uitspreken over de
vermeende sloopdriftvan wethouder Ronald Schneider (wonen,
Leefbaar), deze fractievoonitters
vertegenwoordigen geen meerderheid van stemmen in de gemeenteraad. De overige vier fractievoorzitters (CDA, VVD, Leefbaar, D66)
hebben weliswaar geen meerderheid Îll het presidium, maar wél in
de gemeenteraad.
De kans is daardoor groot dat de
gemeenteraad uiteindelijk instemt
met een veel minder concrete
vraag, namelijk of iemand voor of
tegen de veelbesproken woonvisie
van Schneider is. De sloopplannen
zijn daar slechts onderdeel van.
HetstuitSP-fractievoorzitter Leo
de Kleijn tegen de borst dat hiermee wordt voorbijgegaan aan het
feit dat er 13.000 handtekeningen
werden opgehaald om een volksraadpleging over de sloopplannen
te bewerkstelligen. ,.Het is raar dat
13.000 handtekeningen zijn opgehaald voor de vraag, die het nu

terdammers krijgen voorgelegd tijdens her referendum. Een meerderheid van zes van de tien fractievoorzitters wil dat inwoners zich
specifiek kunnen uitspreken over
de sloop. Een 'voor' orcegen' de gehele visie is ce algemeen, stellen
deze partijen.,, Wij zijn nier tegen
de woonvisie, maar hebben alleen
moeite met één element: slopen
zonder daar voldoende voor remg
te !bouwen", zei PvdA-fractievoorzitter Leo Bruijn onlangs nog.
Daarnaast vrezen de fracties dat
door deze algemene vraag te stelleo, de opkomstdrempel van 30
procent niet gehaald wordt.

''

W-lj zijn niet tegen de

woonvisie, maar
hebbenaUeenmoeüe

met één element
- Leo Bruijn (PvdA)

De meerderheid van fractievoorziners adviseert de Rotcerdamse
gemeenteraad te kiezen voor de referendumvraag 'Bent u voor of tegen de vermindering van betaalbare huurwoningen in Rocterda m?'.,,We maken het onszelfweer
nodeloos ingewikkeld", stelt CDAfra.ctievoorzitter Sven de Langen
over de moeizame discussie over
welke vraag bij het referendum
moet worden voorgelegd. ,,Dit was
puur voorde vorrn. ln de raad is n u
een maal een andere meerderheid
da n in het presidium."
Donderdag vergaden de raad
over de woonvisie. Dan wordt ook

waarschijnlijk niet gaar halen."

de knoop doorgehakt over de

De fractievoorzitters bogen zich
gisteravond over welke vraag Rot-

definitieve vraagstelling bij het
referendum.

