
Rotterdam, dinsdag 7 juni 2022 22bo003755

Onderwerp:
Beantwoording van de schríftelijke vragen van het raadslid P.J.H.D. Verkoelen (50Plus) 
over Kritiek van de VN op het Rotterdamse woonbeleid (22bb001367)

Portefeuillehouder: drs. S A. Kurvers

Aan de Gemeenteraad.

Op 6 februari jl. stelde het raadslid P.J.H.D. Verkoelen (50Plus) ons schríftelijke vragen 
onder de titel “Kritiek van de VN op het Rotterdamse woonbeleid” (22bb001367).

Inleidend wordt door het raadslid gesteld:
“In april 2021 hebben vijf rapporteurs van de Verenigde Naties in een brief aan de 
Rijksoverheid hun zorgen geuít over het woonbeleid van Rotterdam. In het bijzonder 
maken de rapporteurs zich zorgen over de sloop van sociale huurwoningen in de 
Tweebosbuurt. De rapporteurs vermoeden dat de sloop in strijd is met het recht op 
huisvesting van de bewoners. In een reactie op de VN-brief liet u in juni weten ervan 
overtuigd te zijn dat het Rotterdamse woonbeleid niet in strijd is met de mensenrechten. 
U kondigde daarbij aan in gesprek te willen gaan met de VN-rapporteurs. In een op 31 
december gepubliceerd interview, dat AD-verslaggever Peter Groenendijk had met de 
burgemeester, wordt gemeld, citaat: "Ik heb ze uitgenodigd om uit te leggen wat we hier 
doen. Ik heb nog steeds geen reactie gehad". Het lijkt 50PLUS Rotterdam van groot 
belang om de betrouwbaarheid van ons college van Burgemeester en wethouders te 
garanderen dat er toch ingezet wordt op een reactie van de VN. Het beticht worden van 
in strijd handelen met de mensenrechten vraagt om te willen weerleggen als bestuur.”

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Is er sinds eind december al een reactie ontvangen van de VN? En zo ja, kunt u 
deze met ons delen?

Antwoord:
Ten tijde van het indienen van uw schríftelijke vragen hadden wij nog geen reactie 
ontvangen. Mede naar aanleiding van uw schríftelijke vragen hebben wij in februari via 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken navraag laten doen naar een reactie op onze 
uitnodiging. Daarop is eind maart vanuit de Special Rapporteur een reactie gekomen 
met het voorstel voor een werkbezoek. Over dit lopende contact hebben wij u reeds
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geïnformeerd in het tussenbericht d.d. 4 april jl. (22bb002898). Bij navraag gaf het 
team van de Special Rapporteur aan met veel interesse naar het verzoek van 
Burgemeester Aboutaleb te kijken, maar dat er nog niet was gereageerd omdat het nog 
niet mogelijk was om te reizen vanwege corona toen de uitnodiging bij ze binnen kwam 
en vanwege capaciteitsgebrek bij het team.

Sindsdien is er ambtelijk intensief contact tussen (het team van) de Special Rapporteur 
en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Binnenlandse Zaken en de 
gemeente Rotterdam. Dit heeft geleid tot het plannen van een werkbezoek aan 
Nederland van 9 tot en met 20 juni a.s., inclusief een bezoek van de Special 
Rapporteur aan Rotterdam op maandag 13 juni. Naast Rotterdam wordt er ook een 
bezoek gebracht aan andere steden. Daarnaast wordt met het ministerie gesproken 
over alle wettelijke kaders en Rijksprogramma’s inzake huisvesting. De 
voorbereidingen voor dit bezoek zijn inmiddels afgerond. Helaas heeft de Special 
Rapporteur vanwege persoonlijke omstandigheden op 2 juni jl. het gehele werkbezoek 
aan Nederland geannuleerd. We vernemen van de Special Rapporteur of en wanneer 
een werkbezoek alsnog zal plaatsvinden.

De Special Rapporteur bepaalt overigens zelf het programma van het werkbezoek aan 
Nederland. Gezien de contacten met de Special Rapporteur tot nu toe, gaan we 
ervanuit dat het bezoek aan Rotterdam onderdeel zal blijven van het werkbezoek. We 
bieden aan om dan alsnog een gesprek met de Burgemeester en een gesprek met de 
directie van Vestia te laten plaatsvinden. Daarbij zal het gesprek met Vestia zich 
richten op de situatie in de Tweebosbuurt. Het gesprek met de Burgemeester zal zich 
richten op onder meer integratie en sámenleven (inclusief aanpak discriminatie), de 
integrale aanpak Nationaal Programma Rotterdam Zuid, het marktmeesterschap in de 
particuliere voorraad, opvang van vluchtelingen (in bijzonder Oekraïne), inzet dak- en 
thuislozen en inzet huisvesting arbeidsmigranten.

Vraag 2:
Hoelang wacht u nog op een reactie alvorens zelf wederom actie te ondernemen 
richting de VN?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 1.

Vraag 3:
Wat vindt u ervan dat de VN niks van zich laat horen, terwijl de kritiek in de brief 
toch niet mals was?

Antwoord:
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Zoals ook aangegeven in onze brief aan uw raad inzake de Joint Communication van 18 
juni 2021 (21bb007715), was het toen al niet duidelijk of de Special Rapporteur met de 
beantwoording vanuit het Rijk de casus vond afgedaan of dat er nog een reactie of 
verzoek tot gesprek zou volgen. Desalniettemin waren ook wij erg teleurgesteld niks te 
horen op de persoonlijke uitnodiging van de burgemeester. Deze teleurstelling werd 
gedeeld door het Rijk. Ook zij hebben overigens meermaals om een reactie gevraagd bij 
de Verenigde Naties op de brief van het Rijk inzake de Joint Communication van de 
Special Rapporteur, maar daarop geen antwoord vernomen.

Vraag 4:
Is de VN op de hoogte dat u de mening van de VN, dat Rotterdam in strijd met de 
mensenrechten handelt, niet deelt?

Antwoord:
Ja, de Special Rapporteur is daarvan op de hoogte. Zoals ook aangegeven in onze brief 
aan uw raad inzake de Joint Communication van 18 juni 2021 (21bb007715), zijn wij 
vorig jaar door het Rijk gevraagd input te geven voor haar reactie op de Joint 
Communication. Wij hebben daarbij aangegeven verschillende van de genoemde punten 
niet te herkennen. Dit is ook geland in de reactie van het Rijk op de Joint 
Communication.

In de uitnodigingsbrief van de burgemeester van 28 juli 2021 (21 bb010127) is nog eens 
bevestigd dat wij van mening zijn dat ons huisvestingsbeleid juist inclusief is en niemand 
wordt buitengesloten.

Vraag 5:
Bent u het met mij eens dat het opvallend is dat de VN een kritische brief schrijft 
over uw woonbeleid en dan vervolgens een uitnodiging om daarover uitleg te 
krijgen negeert?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 3.
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