Turbulentie verzekerd in raadzaal
zomerreces. Vraag is overigens of
Bonte zelf nog lang deel uitmaakt
van de Rotterdamse raad. Hij aast
bij GroenLinks op een verkiesbare
plaats op de kandidatenlijst voor de
Tweede Kamerverkiezingen van 15
maart. Hetzelfde geldt voor Leo de
Kleijn (SP) en Antoinette Laan
(VVD).
Burgemeester Ahmed Aboutaleb, hier
bij de overhandiging van de
handtekeningen voor het
woonreferendum.
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Hij opent vandaag, als vanouds,
de vergadering. Maar hanteert
Ahmed Aboutaleb over pakweg zes
weken nog steeds de
voorzittershamer in de
Rotterdamse raadzaal? Hij doet zoveel is zeker - niet mee aan een
eventuele interne verkiezing van de
electoraal noodlijdende PvdA, zo
benadrukte de burgemeester al
meer dan eens.
Maar of hij daarmee ook de eerste
burger blijft van Rotterdam?
Categorisch weigert Aboutaleb die
hamvraag te beantwoorden. ,,Ik ga
over mijn eigen woorden.'' Uiterst
pikant was echter de smeekbede
die dertien collega's begin vorige
maand in de Volkskrant lieten
afdrukken: 'Het is tijd Ahmed, de
hoogste tijd, maar het is nog niet te
laat.'
Het morele appel voedt de
speculaties. ,,Aboutaleb moet
vooraf op de hoogte zijn geweest
van die open brief'', zegt Arno
Bonte (GroenLinks). ,,Als het PvdAleiderschap voor hem niet aan de
orde zou zijn, had hij zijn collega's
bij wijze van spreken verboden om
hun klemmende beroep te
plaatsen.''
Aboutaleb moet, nu het politieke
seizoen vandaag wordt hervat, snel
hom of kuit geven, zo eiste een
ruime meerderheid voor het
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Het lijdt geen twijfel of de landelijke
stembusgang zal de komende
maanden de politieke temperatuur
in Rotterdam bepalen. Gooit het
anti-islamgeluid van de PVV
bijvoorbeeld hoge ogen? En zo ja,
wat betekent dat voor de
onderlinge verhoudingen in de
multiculturele stad? Maakt
partijleider Geert Wilders kort
daarop zijn aankondiging waar om
een jaar later, bij de
raadsverkiezingen van maart 2018,
daadwerkelijk mee te doen in de
stad, die hem naar eigen zeggen
zo na aan het hart ligt?

Een andere vraag die de
raadsleden de komende maanden
moeten beantwoorden: stemmen zij
in met de door het college
voorgestelde herinrichting van de
Coolsingel en het bijbehorende
prijskaartje van 47,2 miljoen euro?
Over vragen gesproken: welke
vraag legt de raad voor bij het
woonreferendum op 30 november?
Het antwoord volgt vandaag en de
uitkomst zal de toch al vertroebelde
verhoudingen tussen coalitie en
oppositie geen goed doen.
Turbulentie verzekerd, vanaf de
start.

Voorlopig worstelt Rotterdam met
de onderhuidse spanningen binnen
de Turkse gemeenschap. Sinds de
mislukte staatsgreep van 15 juli
staan de aanhangers van president
Erdogan en de vermeende
aanstichters van die coup, de
Gülenisten, lijnrecht tegenover
elkaar. Coalitiepartijen Leefbaar en
CDA kaarten de kwestie vandaag
aan in de raad en willen dat het
stadsbestuur alles in het werk stelt
om verdere escalatie te
voorkomen.
Stadion
Ook een ander onderwerp waar in
Rotterdam en omgeving de
gemoederen al jaren hoog over
oplopen, staat dit jaar op de
politieke agenda: het nieuw te
bouwen stadion van Feyenoord
aan de Maas. Na twee jammerlijk
mislukte pogingen kan en mag het
ditmaal niet misgaan, aldus
betrokkenen. Maar tot letterlijk
welke prijs is de gemeente bereid
zich te verbinden aan dit, op
voorhand, risicovolle financiële
avontuur?
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