
Beste Rob,	
Jullie vragen nogal wat aan onze gebiedscommissieleden. Gebiedscommissieleden die net aan het 
bekomen zijn van de, mede door de PvdA, kapotgemaakte democratie in de wijken en dorpen 
binnen de moedergemeente. Volgens mij moeten jullie daar eerst aandacht aan besteden. 
Bijvoorbeeld door gewoon te vertellen hoe dit ongeluk heeft kunnen gebeuren en hoe we met 
elkaar kunnen komen tot een vorm die meer recht doet aan het “Drift rapport”. Ik merk dat er 
PvdA voormannen en vrouwen zijn die e.e.a. nog gewoon lopen te verdedigen en dat is niet goed 
wanneer je met elkaar de schouders onder de nieuwe PvdA wilt zetten.	
 	
Ik ben zo vrij om voorafgaand aan de inhoud enige observaties met jullie te delen 	
Ik ben nu vanaf februari 2017 vice voorzitter in de GC-dorp Hoek van Holland en ben me kapot 
geschrokken. 	
 	
Kort door de bocht zie ik een wereldstad die bestuurd wordt door, in mijn optiek, opportunisten 
en egotrippers, een raad die niet is staat is gebleken daar voldoende tegenwicht aan te geven en 
een (fantastische) burgemeester die van dit debacle nog het beste probeert te maken. Begrijp 
me niet verkeerd, het gaat hier niet over al dan niet tonen van voldoende inzet. Nee, het gaat 
hier over het ontbreken van coherente visie op de toekomst van de stad, meer in het bijzonder 
de hele metropool. (Zomergasten van zondagavond) Ik heb nog niemand kunnen betrappen op zo’n 
visie. Wel veel politiek gehakketak en als grand apotheose het vernietigen van de lokale politiek. 
Je weet wel daar waar het allemaal om begonnen is!   	
 	
Ik zie een concern dat in het gat van de bestuurlijke onkunde is gedoken en eigenlijk zo machtig 
is geworden dat ambtenaren het nu (bijna) volledig voor het vertellen hebben. Zij besturen in 
wezen de stad.  	
Vervolgens stapelen die (het concern dus) bezuiniging op bezuiniging en daardoor 
organisatieaanpassing op organisatieaanpassing. Zij kijken niet eens meer of e.e.a. werkt en al 
lang niet meer naar wat dit debacle met de geleverde kwaliteit doet. Recht evenredig aan de 
chaos loopt kennis die ertoe doet weg, om vervolgens ingehuurd te worden door externen. 	
 	
Trouwens de producten die geleverd worden zijn van een kwaliteit om van te huilen. Wanneer je 
daar als burger wat van vindt, wordt er doodleuk gezegd: Klopt het niet? Nou dat zou best 
kunnen! Dient u maar een zienswijze in of gaat u maar in beroep/bezwaar beste burger. 	
Volgens mij is dat echt de wereld op zijn kop. Zij zouden de burger als, goed betalende, klant 
moeten zien en intrinsiek gemotiveerd moeten zijn om de burger, waarvan zij eten en de 
hypotheek betalen, ook als zodanig te behandelen. 	
 	
Wij in Hoek van Holland zijn onder de indruk van het dedain waarmee de politiek/het concern 
ons, in 1e instantie, tegemoet treden. Vooral de beslissers hebben daar last van. Het is toch 
eigenlijk te bizar voor woorden dat pas wanneer je dreigt met publicatie zij inbinden en aan het 
werk gaan. 	
Klassiek is ook dat ze de werkorganisatie kapot aan het bezuinigen zijn. Zeg maar de mensen met 
de poten in de ballast. (gewezen spoorman) Zoals je weet heb ik als senior-adviseur, als manager 
en in als projectmanager bij ProRail gewerkt en het is schokkend te zien dat binnen het concern 
Rotterdam dezelfde fouten worden gemaakt die in het bedrijfsleven reeds zijn gemaakt. Daar 
zijn ze, met kunst en vliegwerk, dit soort dwalingen weer ongedaan aan het maken. Hoe bedoel je 
het wiel opnieuw uitvinden!	
 	
Ik zie een raad die worstelt met zijn positie. Voor mij is die duidelijk. De raad is in wezen 
gemarginaliseerd tot het 1 keer per jaar hebben van zijn finest hour. Dan wordt er uitvoerig naar 



het mooie meisje gekeken. Want ze is rijk en gaat de potten geld verdelen. Na dit momentum is 
het, zeker de afgelopen periode, rommelen in de marge gebleven. Sorry, ik weet dat ik geen 
vrienden maak maar ik verwacht echt meer power van een raad, zeker van de oppositie.   	
 	
Ik zie een gebiedscommissie die gemarginaliseerd is door de Rotterdamse politiek en 
incompetent bestuur/raad. Ik zie helaas niets anders meer dan een GC. die eigenlijk 
de ondernemingsraad is van het concern. 	
 	
Ik heb deze positie al een beetje uitgeprobeerd in Hoek van Holland. De gebiedsmanager en de 
directeur heb ik in de rol van vertaler/uitvoerders van het concernbeleid gemaneuvreerd. 
Vervolgens heb ik ze geconfronteerd met de burgers en ze, zie het mild, verantwoording af laten 
leggen over hoe zij e.e.a. hadden aangepakt. (Casus OBP-buitengebied Hoek van Holland) De 
burgers hadden feilloos door op welk moment de GC. (Ik in dit geval) uiteindelijk toch de 
gebiedsdirecteur/gebiedsmanager in bescherming nam. De ambtenaren (directeur en 
gebiedsmanager) voelde zich zeer ongemakkelijk in de rol van direct aanspreekbaar zijn op 
gemeentelijk beleid. 	
Let wel! Vanaf 2018 hebben we dit wel zo georganiseerd. De dynamiek in de GC zal dan zijn. Het 
is niet ons feestje vertel het maar lekker zelf tegen de burger. Behalve als het de stromannen-
vrouwen/gelukzoekers en nitwits goed uitkomst om achter de ambtenaren te gaan staan. 	
Ik voorspel jullie dat er nauwelijks een GC.lid meer zal zijn die de beschermende rol zal 
oppakken. Gevolg is dat de ambtenaren dus voor het eerst in de (dorps)geschiedenis vol in de 
wind komen te staan. (In Hoek van Holland weten ze hoe hard die kan waaien) Vervolgens zullen 
zij (de ambtenaren) zeggen dat dit concernbesluiten zijn die door de politiek in Rotterdam zijn 
geëntameerd. Dit proces is al bijna niet helder op te schrijven laat staan dat de burgers daar 
enig gevoel bij zullen krijgen. Het beeld van onbetrouwbare vage besluiten vanuit de politiek 
wordt wederom bevestigd en hopla burgers die zich nog meer af zullen wenden van de politiek. 
Eén partij vaart daar in ieder geval wel bij en dat is onze blonde vriend met zijn 1 mans 
partij.                	
 	
Ik heb wel ideeën over hoe we in de toekomst kunnen organiseren dat de raadsfractie van de 
PvdA bijna binair achter de PvdA GC leden gaan staan. Te denken valt aan het via commitment en 
intensieve interactie tussen de raadsfractie PvdA en de PvdA GC leden in de wijken en dorpen 
vorm geven aan dit gedachtengoed. 	
Voorwaarde is dan wel dat de kandidaat gemeenteraadsleden zich vooraf volledig committeren en 
laten zien, in houding en gedrag, dat wat er nu gebeurd met de plaatselijke democratie een lelijk 
ongeluk was. Nogmaals ik heb een helder visie over hoe we dat zouden kunnen organiseren maar ik 
moet eerst zeker weten dat we (de raad en de GC. leden) het zelfde doel voor ogen hebben en 
mogelijk net zo belangrijk, commitment aan het doel en aan elkaar. Het rapport van Drift is daar 
heel duidelijk in. “Democratie zo laag mogelijk in de organisatie leggen en afstaan van enige 
macht”. Met andere worden, juist macht ontwikkelen vanuit de wijken en de dorpen. We hebben 
niets meer aan alleen “dossier tijgers”. We moeten weer gewoon de ballast in. 	
 	

Geen sociaaldemocratie belijden maar het intrinsiek zijn.	
 	

Grote twijfels om door te gaan	
Enerzijds door de hoeveelheid werk. Ik zit bijvoorbeeld nu al, buiten de 18 uur die ik volgens 
contract werk, aan de 149 overuren. Let wel! Dat is in 5 maanden tijd opgebouwd. Ik hoop dat 
jullie begrijpen dat ik en velen met mij, zich behoorlijk geschoffeerd voelen door de uitlatingen 
van de heren bestuurders over ons werkethos. Wat te denken van deze: Welke masochist gaat de 



activiteiten van de (Vice) voorzitter overnemen? Degene die de meeste stemmen heeft? Nee, 
dan heb je het echt begrepen. 	
 	
Anderzijds is het vertrouwen in mijn PvdA de laatste 4 jaar ernstig geschaad. Wanneer ik zou 
doorgaan onder de PvdA vlag doe ik mezelf behoorlijk tekort. De reden daarvoor is dat de 
bewoners van het dorp Hoek van Holland het wel gehad hebben met de PvdA. Na vier jaar 
regeren gecombineerd het gebiedsdebacle moeten ze eigenlijk niet zo veel meer van ons hebben. 
Ook het feit dat de burgers vrijwel nooit iets zien of horen van onze raadsleden, steekt enorm.	
Menigmaal hoor ik de uitspraak: Ton je bent een wereldventje maar die partij van jouw, die deugt 
niet. Ik hoop dat jullie begrijpen dat mij dat behoorlijk pijn doet. Neemt niet weg dat wanneer 
we met elkaar, ongeveer zoals boven omschreven, willen gaan weken in de komende vier jaar, ik 
graag met jullie in gesprek wil komen. 	
 	
Tot slot zit ik nog met het volgende. De rechtspositie van de GC. leden is helaas onverminderd 
kwetsbaar gebleven. Mijn herhaalde oproep om hier iets aan te doen is helaas niet gehonoreerd. 
Saillant detail: Daar zou zelfs de burgemeester zich hard voor maken. Helaas ook daar is niets 
van terecht gekomen. Ik zou het erg op prijs stellen wanneer de PvdA helder maakt hoe de GC 
leden, tijdens hun functioneren als GC lid, worden beschermd. 	
 	
Ik ga in de maand september met vakantie dus dan neem ik niet deel aan de discussie anders dan 
via de E-mail.	
 	
Met goede PvdA groet,	
Ton van Anraad	
	


