
 
 
 

 
 

Aan: het college van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam 
 
 

Rotterdam, 26 mei 2015. 
 

 
 
Geacht College, 

 
We wenden ons tot u in onze hoedanigheid van leden van de Gebiedscommissie Hille-

gersberg-Schiebroek voor de lijst Bewoners!HiS. 
 
Op grond van de bevoegdheid, die u krachtens artikel 34 van de Verordening op de 

Gebiedscommissies 2014 (verder kortweg 'de Verordening’) heeft, vragen we u de be-
sluitvorming, die in onze vergadering van dinsdag 12 mei heeft plaatsgevonden, te 

schorsen, nader onderzoek te doen en eventueel op grond daarvan tot vernietiging over 
te gaan. 
 

Ter toelichting diene het volgende. 
 

In onze Gebiedscommissie fungeren sinds de installatievergadering van maandag 7 april 
2014 als voorzitter de heer J. de Hoog (VVD) en als vicevoorzitters de heer H. Kamps 
(GroenLinks) en mevrouw L. van der Sluijs (D66). 

 
Afgesproken is, dat na ongeveer een jaar er een evaluatie over het functioneren van de 

commissie zou plaatsvinden. Deze evaluatie heeft een aanvang genomen in (een niet 
openbaar gedeelte van) de vergadering van dinsdag 21 april j.l. en is voortgezet in de 
ingelaste vergadering van dinsdag 12 mei, die op de opening en de besluitvorming na 

ook een niet openbaar karakter had. Deze evaluatie beperkte zich evenwel tot het func-
tioneren van de voorzitter en meer in het bijzonder de samenwerking met de vicevoor-

zitter(s). 
 

In de besluitvorming op 12 mei is in twee rondes een nieuwe voorzitter gekozen de heer 
H. Kamps (GroenLinks) en in de daardoor ontstane vacature van vicevoorzitter is geko-
zen N. van Esch (Leefbaar Rotterdam). 

 
Artikel 13 lid 1 van de Verordening bepaalt dat de leden van de gebiedscommissie uit 

hun midden een voorzitter en maximaal twee vicevoorzitters aanwijzen.  
Artikel 23 omschrijft de rol van de voorzitter. 



Over ontslag van de voorzitter laat de Verordening zich niet uit. Dat in tegenstelling tot 

de Provinciewet en de Gemeentewet waarin artikel 49 is bepaald, dat als het opzeggen 
van vertrouwen er niet toe leidt dat een gedeputeerde, respectievelijk een wethouder 

zijn ontslag indient, provinciale staten respectievelijk de gemeenteraad kan besluiten tot 
ontslag. 
 

Zoals u ook bekend, kent de gebiedscommissie niet het instrument van de motie. En dus 
(logischerwijs) ook niet een motie van wantrouwen. 

 
We nemen de Raad die de Verordening heeft vastgesteld niet kwalijk, dat er over het 
ontslag van de voorzitter niets is geregeld. Toch menen we dat de gang van zaken in 

onze gebiedscommissie noopt tot nadere regelgeving en eventueel criteria op grond 
waarvan tot ontslag kan worden besloten. 

 
Vooruitlopend op deze discussie menen we dat een belangrijk, misschien wel het belang-
rijkste, criterium zou moeten zijn, de geschiktheid voor de taak, zoals die in artikel 23 

van de Verordening is omschreven. 
 

Wij hebben in ieder geval niet de indruk gekregen, dat de heer De Hoog niet geschikt 
zou zijn voor de functie - integendeel naar onze mening - maar dat er eerder sprake was 

van een incompatibilité d’ humeur tussen de heren Kamps en De Hoog, waarbij de eerste 
met het machtswoord: 'Hij weg, anders ik weg,' een aantal van zijn collega’s in de ge-
biedscommissie aan zijn zijde heeft gekregen. 

 
Mocht uit uw nadere onderzoek inderdaad blijken dat de onverenigbaarheid van karak-

ters de basis is van het probleem, dan vragen we u als bevoegd gezag uw verantwoor-
delijkheid te nemen. 
 

Het zal u en ons duidelijk zijn, dat door onze collega’s in de andere gebiedscommissies 
nauwgezet zal worden gevolgd hoe het College omgaat met een bestuurscrisis in een 

Gebiedscommissie. 
 
De bovenstaande stellingname is in overleg met onze achterban, vertegenwoordigend 

alle bewonersorganisaties (*) in het gebied, tot stand gekomen. 
 

Ter uwer informatie. De vergadering van dinsdag 12 mei is in zijn geheel bijgewoond 
door het lid van de Gemeenteraad de heer B.J. van Rij. We danken hem voor de getoonde 
belangstelling. Ongetwijfeld zal hij bereid zijn u nadere inlichtingen te verschaffen over 

de gang van zaken. 
 

We wensen u veel wijsheid toe in het oplossen van en ontwarren van deze bestuurlijke 
knoop in onze gebiedscommissie. 
 

Hoogachtend, 
 

A. P. van Eijsden 
 
J. Pierweijer 

 
 

iaa: dhr. B.J. van Rij, lid gemeenteraad 
 
 

 
(*) B.O. 110 Morgen, B.O. Kleiwegkwartier (BOK), Community InHillegersberg, sbo LiS (Leven in 

Schiebroek) en B.O. Terbregge’s Belang. 


