maatschappijwetenschappen havo 2018-II
Opgave 5 Uitbreiding van de Rotterdamwet
Bij deze opgave horen de teksten 8 en 9, figuur 3 en tabel 1.

Inleiding
Eind 2005 werd de zogenaamde Rotterdamwet ingevoerd. Officieel heet
deze wet de ‘Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek’.
Deze wet maakt het de gemeente mogelijk om mensen zonder eigen
inkomsten te verbieden om zich in bepaalde achterstandsbuurten te
vestigen. Het doel van de wet is het vergroten van de leefbaarheid
(bestrijden vandalisme, overlast, mate waarin de wijk ‘schoon en heel’ is)
en veiligheid (bestrijden van diefstal, geweld, inbraak, drugsoverlast).
In de loop der jaren zijn verschillende voorstellen gedaan tot uitbreiding
van de Rotterdamwet. Zo stelde de Rotterdamse wethouder Schneider in
september 2015 voor om ‘opleidingsniveau’ aan de selectiecriteria van de
Rotterdamwet toe te voegen (zie tekst 8). Dit voorstel leidde tot veel
kritiek (zie tekst 8 en figuur 3). Ook de uitbreiding van de wet per 1 januari
2017, bedoeld om asociale en criminele bewoners uit probleemwijken te
weren, leidde tot discussie (zie tekst 9 en tabel 1).
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Lees tekst 8.
De SP is tegen het plan van wethouder Schneider om het
opleidingscriterium toe te voegen aan de selectiecriteria voor
nieuwkomers.
Leg uit waarom dit standpunt goed past bij de politieke stroming waartoe
de SP behoort. Betrek in je antwoord de naam en een belangrijk
uitgangspunt van deze politieke stroming.
Bekijk figuur 3.
Het voorstel van wethouder Schneider leidde tot veel kritiek. De tekenaar
van figuur 3 brengt in zijn spotprent één van de kritiekpunten naar voren:
de voorgestelde uitbreiding van de Rotterdamwet zou in strijd zijn met een
grondrecht.
Met welk grondrecht staat de Rotterdamwet op gespannen voet?
Lees tekst 9.
Leg uit dat het dilemma van de rechtsstaat een rol speelt in de discussie
over de uitbreiding van de Rotterdamwet. Begin je antwoord met een
omschrijving van dit dilemma.
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Lees de regels 24 tot en met 34 van tekst 9.
Welk orgaan moet bij (b) staan in regel 25 van tekst 9?
Bekijk tabel 1.
De Volkskrant peilde op haar website de mening van de Nederlandse
burgers over de volgende stelling: “De gemeente mag bewoners uit een
wijk weren, als dat de leefbaarheid ten goede komt.” Tabel 1 toont de
uitslag van de peiling.
Leg uit welke kanttekening je kunt plaatsen bij de representativiteit van de
uitslag van de peiling in tabel 1. Begin je antwoord met een omschrijving
van het begrip representativiteit.
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tekst 8
Laaggeschoolde mag probleemwijk niet in
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Laag- of ongeschoolde nieuwkomers
moeten worden geweerd uit bepaalde
wijken in Rotterdam. Dat vindt
wethouder Ronald Schneider. Hij wil
de Rotterdamwet daarvoor
gebruiken. Het voorstel stuit op grote
weerstand.
Bij welk opleidingsniveau de
wethouder de grens wil trekken, is
nog niet bekend. “We willen dat de
stad in balans is. Nu nog zien we een
clustering van mensen met een lage
sociaal- economische status. Dat
zorgt voor problemen’’, zegt
Schneider.
Volgens de wethouder is het mogelijk
om het criterium opleidingsniveau te
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gebruiken volgens de Rotterdamwet.
Daarin staat letterlijk dat de
gemeenteraad criteria kan
vastleggen waarin voorrang kan
worden gegeven aan woningzoekenden met bepaalde sociaaleconomische kenmerken.
Eind dit jaar wil Schneider het
voorstel voorleggen aan de raad.
Zowel SP als CU/SGP riepen
Schneider gisteren op direct te
stoppen met de voorbereidingen voor
het toevoegen van het opleidingscriterium. De SP kondigt aan een
motie in te dienen om te voorkomen
dat opleidingsniveau een onderdeel
wordt van de selectiecriteria voor
nieuwkomers.

naar: AD, 17 september 2015
figuur 3

bron: versbeton.nl, 19 februari 2016
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tekst 9
Rotterdam weert asociale en criminele bewoners uit achterstandswijk
Rotterdam wil asociale, criminele of
geradicaliseerde bewoners weren uit
achterstandswijken.
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De Wet bijzondere maatregelen
grootstedelijke problematiek – de
zogenaamde Rotterdamwet – is deze
zomer verruimd, omdat een aantal
steden graag nieuwe bewoners in
probleemwijken vooraf wil screenen.
In bepaalde probleemgebieden mag
de burgemeester vanaf komend jaar
de politiegegevens inzien van de
laatste vier jaar over onder meer
(geluids)overlast, geweld, intimidatie
van buren, openbare dronkenschap
en geradicaliseerd gedrag. Op grond
hiervan kan het college van
burgemeester en wethouders
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besluiten bewoners te verbieden in
bepaalde straten te gaan wonen. De
maatregel geldt voor een klein deel
van de stad. In veel andere delen zijn
de lastige bewoners wel welkom.
Kritiek
Op de verruiming van de wet is ook
kritiek. … (b) … sprak eerder van
een ‘ernstige inbreuk op het recht
van de vrijheid van vestiging en de
eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer’. Het gaat volgens het
belangrijkste adviesorgaan van de
overheid te ver om op basis van nietgeverifieerde politiemeldingen
iemand te verbieden ergens te gaan
wonen.

naar: de Volkskrant, 1 september 2016

tabel 1
Peiling website Volkskrant
“De gemeente mag bewoners uit een wijk weren, als dat de leefbaarheid ten
goede komt.”
percentage stemmen
eens

87%

3360

oneens

13%

488

bron: de Volkskrant, 1 september 2016
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