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3.3. Deoordelirs veo de bevooetsorEsniaatieg

9)

algemene beoordelinS, zoa13

Onder deze cste8oÍie is een tveetal vragen Sebracbt. De eÉe heeft
belrekkiog op de door de re6Pondenten telf eaoSedr.Seo ProbleDeD )','
saarven gevrssgd iB §elke organigatie oear de oPvattitls vatr de respoDdelt
heÈ mee6È aan het oPlossen van die ProbleÍ0eo heeft gedasn. De aÉd€re Saat
ove! de door de deelgeoeenÈe toegekeode 6ubsidie aaD besooelsorgaíisat ies .

Het anteoord op de vrasg i/elke orgsnisatie het Eee6t doet san het
oplosseD van de probleÍneo is in principe efhaokelijk ven de ProblemeÍr die
het belreft. !íen kau iturer6 verirachteD dat de organiEatie die hel Dee8t
aen het geDoeode probleeo kàn doetr, selet oD be§tuurliike bevoesdhedeo,
ook het vaskst genoeDd zEI gordeo. Daaron i6 ia tsbel I behalve eer
o\Ierzich! voor sIle SeDoende Problenen ook eetr overzicbÈ Segeveo voor die
probleEeD lraa.voor d; deelgeneente de belangrijkste (be6tuurlijke)
bevoegdtreia bezil. (Dit volg€í5 de indeling laar rin hoofdzsek de

bevoeldbeid ven deelgeneente', resp. 'geneentet en 'proviacie c.q. rijkt
door eeB paoel vsn deskundiSen.)
De kleine aatrtaIleD problehen (eu resPoodeoten) in aaD[erking SeooDeo
kunoen de cijfer6 vaD tabel Ib' d.u.v. eveítueel Eet Lage LaÉd, Doeilijk
a1s bevestigitrg vaD die veronderstelliDg irordeÍI gezieD. ook hieÍ scoreo
de beronersorgsniseties in overuegerde Dste hoog. (Iabel lb heÉft
betrekkiDg op geheel t<ralingeÀ-tlest. )

Besluurlijke bevoegdheden hoevea ecbter niet overeeí te stemen net de

tsekverdeling, of de rol die feitelijk sordt ge§Peeld. NeeBt Íneo deze
a6pecteD io ogeD6cbous dan geld! dst de voolbeleidiÍg eo uitvoerisg vaD

de stadsvernieusing r€1isÏaar oEder veraEtuoordelijkheid vao de Seoeeote
plaats vindt, &asr dat de besoÈer sorgaoi sat ies ee§ beldsgrijke rol 8PeleB
uij a" Ínb."og vaouit de bevolkidg, d.n.v. het verzorgeD veo voorlichting
e! h€t organiseren van in6praak. Deze ro1 is Yoor de be?oÍIera in PrinciPe
beler zichtbaar dan bevoeSdhedeuverdelingeí. Dearnaa6t geldt dat
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beuonersorgaÍriBeties mees!a1 een belangrijke ro1 hebben gesPeeld bij de

6aíeijzing tot 6tsdsvèrnieuringsgebied (zie hoofdstuk 2, O§tstaan van de

beoonereorganirat ies ).
oÍí het effect v.o dez€ factoren ne te Saen is hierotrder een overzicht
gegeven per buurt vln de teee belanSrijkste Probleencale8orieutr (SerekeDd

".ar tret aant.I k.re! dat probleneí Senoeod zijn en de oeegeSeve§ cijfe._
IJaarderiog) e§ eelke orssDisatie daarbij it SenoeÍld ala deSeoe die het
nee§t aso de oplo6sing ervaD doet. (Onde.acheid is Senaskt tusEen beeo-
nersorgsni6eties, Seoeente €n deelSeDeeÍrtc. Lage totesltcole§ baÈekeÀeí
doorgaàns eetr hog€ score voor de cate8orieln 'nieoatrdr eÍr tseet !ie!t.)
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zo bekeken blijk€B er Srot€ verschillen op te treden. voor de cateSorie
'eoononstand iShedeu | (voor eeD belanSrijk deel bet beleidsterrein
stadsvernieui,ing, gelet op het integrale ksrakter erva!) i3 het Ííio of
neer plausibel dat de beïooersorgaoisatie6 de neeste lof krijgen
toegezeaaid, zij het dat Kralingen-lle6t desr dsn 6terk vao efsijkt. Daar
sordt de de€lgeDeeDte het vaak6t genoetrd a1É degeDe di€ het ,leest san de
oplossinB vatr het probleen Íoono[st.ndigheden bijdraagt.
Dit verochil heef! rasrEchijnlijk te naken oet het fei! dat in ceutrun-
Noord d€ b€rooersorgeniss!ies zich 6terk profileren t.o.v.r eD zich
af zetteD te8en, de deelgeoeeDte.
Na eeí sanvaÉkelijke efrijzende opstelliDg van de beÍoDersorganisetie i§
JaÍfs e.o. is dil in Krslingen oiet het geval (De overiSe beeoners-
organiaaties in Krslingen-l{e6t zijn Íooit tegen de koost van de
deelgemeelte gereest.). Daarbij kont dat id KrelingeÈ de deelgetreetrte
6ctief EeeÍerkt esn de s tadsveru ieuuinS, teruijl de deelseDeente
CeÍrtrun-Noord - Bede ood€r iDvloed vaD de opsÈelliog vatr beíoners-
organisa!ie§ - een terughoud€nde op6tël1ing inneent.
Dat de geDeeDte over het algeneen hoog 6coort is gelet op de voortverende
politiek iDzake de stad6vernieusing niet vervoDderlijk, zij het dat de
Agni€sebuurt deerbee nieE in overeeosteming scoort.
Het verschil ií rreerdeling vao iDzet ven de verschilleude orgarisaties
ten aanzien van het aBder€ probleen vsn de betlokken buurtea
buitenlanders - is noeilijker t€ duiden. EeB nogelijke verklariog kan
zijn het feit dat deze bevoaersorgani6atie6 het probleee bespreekbeer
houdetr eD 'integrereod' optledeD. zo valt Èe eijzen op het feit dal
allerlei berichten in de buurtkraDt in het rnerokksans, turks, portugees
e.d. zijn ge6te1d, alsook op de organi.atie vsÍr mede op de ireigrenten
gerichte buurtfeesteD door de beUonerEor8,aoiss!ies.

De teee beleDgrijksÈe probleDes iD Het Lage Laod vijkeE volledig aÍ van
die in de overige buurten. De Srote rlerdering voor de besoDers-
or8anisatie6 E.b.t. de problenetiek van het openbaer vervoer is het
directe 8evo1g vaÍr de daar gevoerde sctie voor behoud vdn buslijn 36.
(Door de invoering vao de oetro-5ne1tran rrerd deze busvetbiudidg als
'pareI1e11e' v€rbindioS opgehev€n, esaltegeB eeo actieSroep in het gereer
kyam. )
De grotere rraardering voor de geDeente inzake he! op106§en valr verkeets-
probleÍnen is ooeilijk te duiden.

Uit heÈ voorgsande blijkt dat het noeÍneD van olgeni66tie6 die h€t Eeest
aaD de oplossing vaD problemen bijdragen, afhangl vaD velke problenen het
betreft. loch geldt voor de b€laogrijkste probleoeo dat de berroDers-
orgauisaties over het aISeneeD hoog scoreu. Dit kan sin of b€er in
verband eordetr gebrecht met de ro1 die zij epeleu.
À11e probleDeo te zaaen geDomen blijkeo de berooersorgaaisat ies iD a1le
buurteD het hoog6t te 6co!eu. De score€ veriëred daerbij ven 221, ror 342
van d€ geooeode probleneí, vservoor de beyonelsorganiaetie6 zijn genoeDd
sIs degene die het Eee6t aan het oplos6en vsn het probleeo doet.
Kennelijk sluit het optreden vaD beeoDersorg,aoiseties grosso nodo he!
best aao, zorel k!,a keuze van ondellrerpen el§ door de sijze vad optredeu,
bij ?at de oensen a16 probleem ervareí.
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NietteniD ken niet asn het feit voorbijgegaan UordeD dat in alIe buurteo'
Etu.v. de Agniesebuurt de beDoDersorgani6aties lraar de kroor íorden
gestegeD door de cete8orie 'aiemandr. ÀeagezieD het hier geetr

voolgecodeerde antïoordeD betrof en oeo dit dus EPotrteso als sntvoord
heeft gegeveD, is dit eeo duidelijke §i8oaal dat et Èe eeinig sen hel
oplosseo van de door de resPoodent geooer0de ProbleDeo eordt 8èdaao,
ondsnks de iDze! van onder neel bevooersorganiseties.

De vrssS over subsidilring vsu de betoDersorganiseties ka$ els een
nasts!af voor e€a meer slgeííene houding jegeDs de begooersorSanis3ties
t,orden gezien. Uelissaar iB io de vraagstelling aIIeen SereP! over
6ubsidie vao de deelgeoeetrte' tersijl daardas6t oo8 subsidigrilg door de
geoeeDte eo ( iDdir€ct ) het Rijk Plasts vindt (vergelijk hoofdsluk 2

hiervoor), niet reerschijnlijk is dat de re6PondenteB dit ond€rscheid
hebben genaekt. De in het el8eroeeu lage kenois_ etr ParticiPatie6cores die
uit het ondeÍzoek ziin geblekeo makeÀ deze veroDde.stelling aaotrenelijk.
Xet andere rroordetr, de vlaag is rasr6chijDlijk oPsevat e1s: ,ÀoeteB de
beeoner6orgsni.eties uel of niet gesubsidieerd ljorden. Éet eel toekeEnen
vao bet recht op sub6idie kaE deÈ a1s een vor[ veB ooder6teuning gorden

Sezieo.
ÀLdus beschouUd vo18t uit tabel 2 dat ferveote 'tegensteldersr vao
beeonersorganiselies over de Behele linie nie! neel dstr 9 à I4Z vatr het
totasl uitnskea. 'voor6tsndetB' voroen (bijÀe) teee/derde van het È0!441.
Enige terughoudendheid ie hier echter oP zrÍr P1e6!5. llet eilletr toeke§netr
van Éubsidie hoeft geenszin6 !e duideo oP het feit dat Een Bet elle
facetteE van het op!redeE vaD beeonersorgsnissl ie5 ins!eD!.
Opvellend i6 dat geeo d'ridelijke verschilleD oPlreden tusseD de buurten.

ResunereDd kan i,ordeo geEteld dat bij de beoordeling van diYerse
orgsniEatie6 io hun bijdrage aan het oplosseD vaE de ProbleDeD iD de
buurt de beuonersorgenigaties ov€r het geheel geooÍnen het be6!e 6coren.
tleI blijkeD er belangrijke vetschilleD oP te tredeD 416 aaar de
stzonderlijke cateSorieën ptobleBen Iordt gekek€!. De cstegolie 'liensodr
blijkt in de Dee6te buurteÀ bijda ev€D hoo8 te 6coletr 416 de
bevonersorganisaties,
celet op de inst€@ing net hel subsidiëreE vao beeoner sotgeni sat ies kan
gecoostat€eld eoÍden dat over de Sehele liuie bijsa t?ee/derde veo de
neD6eD d€ besonersorganisaties in deze voftr rril oDdersÈeuneo. De lervente
tegen6tander6 van bel.,onersorgsnisatie6 overschrijdeD eaarÉchij§lijk de
152 aiet.
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Door de respondent aangedrsgen problëoea lrasrvoor 8e1dt dat de deel-
geBe€nte de belangrijk6te be6tuu!1ijke bevoegdb€den bezit, Se6coord naal
het percentage re6rin de respectievelijke organissties zijD genoeDd als
degene die het Eeest ean het oplosseD van heÈ pÍobleem doet.
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ií beida trbelleE betEcft h.t Dar. è.n da.l vsn dc aGapoldeltenlNB:

LbgLL! (vraag 35a en b)

Deze vraag heeft betrekking op de door de respotrdent Sesignaleerde
probleDen in de uijk, ireeÍvao gevraagd irerd uie het oee6te deed een bet
oplo6§e$ vsn die problemeD. (De categoriego zijn niet eederzijds
uitsluilend; de perceDtages zijD uitgedrukt iÀ het totasl aaDtaI genoeDde
prob l enen )
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I!!gL3 (vlaas 59)

Vindt u het een goede zeak daÈ de deelgeDeente de bei,ooeraorgaaiseÈies
net ee! jaarlijkse 6ubBidie otrdersteuot?

je

ïeet aiet/geeí opg

aaDtal reaPood.
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4.3. EpilooE

39 IGG

Duidelijk is dat beeoDer6orgatri 6st ie6 io de osderzocht€ buurteo - lDasl
uellicht io geheel RotterdaE - eeD geaccepteerd verschijÀse1 zijD.
Slech!6 hooguit I5Z van de men§en in de betreffeDde buurteD oÉtzegt de
belooerEorganisatie haa! jearlijkse 6ubsidie.
Daarbij is het van beIatrg te coDstaleÍen dat bel,oaersorgaoisaties
kenDelijk a1E een a-politieke factor (in de zin Yan rPartijPolitiekr)
I,orden gezien, Belet op het feit dat de meD6en die zich oP de
bevoner6orgenisatie richtetr eetr dooraoee va! de buurtbesooer6 vofiDeD.
Bevindingen uit bet krralitatieve onderzoeksdeel bevestiSen dit.
syupathisaoten vaa de beiroÉersorganisaties zu1leo deze organi6a!ies
hoofdzakelijk associureB met het belang da! zij velteBenuoordiSen (eo
behe!tigen). ook rrijsr alle6 erop dat de !egeÉsÈarrdeEa van d€
beeonersorgsnisatie6 de orgaDisatie niet afBijzes vant ege eeD a1 dan triet
verneeDde politieke kIeur, oaar uitsluitend ondat zíj de
beeonersorgani6atie ill hun vijk Diet 416 be langenbehart iger irillen
erkenn€n. (Dit kàn dan te oakeí hebb€o net de rijze vsn oPlreden' I!Íaar
evengoed oet opvattingen over de vraag iD hoeverre eeo deraelijke
orgsni6etie past bin[en het 6ysteeD van r€Preseotatieve deÍnocratie.)
In haar furctie eIs be laígenbehsr t ige, verk!ijgt de bewonersorganiaatie
aannerkelijk neer bevestiging den de deelgeneeDte' hetgeen 8e1et op de
ver6chillende aard van beide soorteD olganisaties ook niet ver§onderlijk
is. (Dit zou er eerder voor pleiteo eeD dergelijke ro1 Eiet sen de
deelge[reeole toe te dichteD, voorzover da! nog rordt Sedsan.)
I,leI geldt dat in haar rol van be laDgenbehart ige! de beuonerÉorgenisatie
ooet aansLuitea bij de belanaen (althans de grootste gerneoe deler
daarvan) van de buurtbeuoÉer3. G€let oP he! ooldeel ovet de besoDe!6_
organisatie6 zijd e! geeD tekenen dat dit in bela§grijke mate Diet heÈ
gevel is. Ee! uitzondering dient hier Seooend te vordeD, dat i6 de
opstelIin8 ven de bevonersolSaniseties tegeÀover de deelgeoeenle in
CeDtruE-NooÍd. Het is niet zo dat de o€n6eo die zich oP de beuoDeÍ6-
organi6atie richteD in overve8ende Este die oPstelling 5teutren.
ceconcludeerd noet sorden dat de beUonersoÍgs$isat ies in dat opzicht
veeleer tgedoogdr eorden door huÍI aanhang. De grote groeP nen6eD die nin
of neeÍ neutraal tegeDover de deelgeneente staan (d.$.2. geeo voorstander
en geen tegenstender zijn), oaekÈ dit Uaar§chijnlijk.
Een bijzondere positie $oÍdt io dit verbstrd ingeDonen door de
besonersorganisatie in de Agniesebuurt. Ooda! het hier een neer
uitgesproken ge!icbtheid op de berrone!sorgaai6atie betreft, en ook de
negatiev€ opstellíug jegeBs de deelgen€eÀte enigszins onder de aanhsng is
terug te vindeÀ, Eoet SecoDstateerd $orden dat deze begonersorganisetie
keErelijk lleer s1s politieke factor iíordt gezieD. Itr die ziD dat de
inhoudelijke stellingtraDe eellicht nede bepalend is voor het sl of niet
steuneo. Vervecht Íag vorden dat de r.Iijze van naar buiten treden ven deze
beu,oDer60rganisatie dsar debet san is.
Iloeuel in Jaffa e.o. z€Ifs noS een iets sterkere PersooDlijke gericbtheid
op de beironerBolganisstie gecon6teteerd i6, zijn e! hier echt€r geen
indicatie6 - nede op basis vsn het kwalitatíeve oBderzoek6deel - dat
dit terug te voelen iÉ op bepaelde (politiek) iohoudelijke
ste l lingname.
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IDdien goadt gesprokeo over de groÈe sccePtatie van de besoDera-
or8aniseties kan d€ typi6ch RotterdaÍnse situetie r,aarbiooen zij oPtreden
[iet onverEeld blijvea.
Zo geldt vool de Beeste in het oDdelzoek belrokleÉ besoDer6organisaties
det zij orgsnisetori6ch 5!evi8 gevorteld zijo door oet aaÍoe bun rol in de
stsdsvernieuuing, in het kader tsarvan zij beroePskrscbteD hebbeb
loegeirezen Sekregeo. Enerzijds za1 de àccePtetie van beiroDer60rgenisaties
hieraan hebbes bijgedragen, and€rzijds za1 ongekeetd di! de sccePtetie
ueer hebben bevorderd.
Nu kan nie! gesteld ,ordeD dat s1leen in stadsvernieurriagsgebieden sPrake
is vao een 6tevige organisatorische eortelinS' ImerÉ ook in llet Lage
Lsnd beschikt de bewoner sorganiaat i e over beroePsk.achtea (oPbout_
serkers), oaar vooÍs1 de ruin 1500 Ieden veÉ de buurdersvereniging daer,
die uordt oodersteuod vanuit d€ t ijkvinkel, illuEtrereo dit.
Daar kost dan bij dat - zoals in palagraaf 2.1. beschreveo _ de
Rotterdan6e naoor10g6€ historie tekednerkt tordt door de asnrezigheid vsn
ver6chilleode vorneo vsn buurt- etr sijkorgsnisaties, vaarbij
be lsDgeÍrbehert ig in8 vanuit de buurt een duidelijke rol sPeelde.
Al6zodanig be6teat het verschijnsel in RotterdaE du6 g€ruine !ijd,
hetgeeD op zich de ecceptatie ook zal hebben bevorderd.

Eeo lseetal zak€n verdient híeÍ eperte sandacht.
Eoerzijds het idee dat. besonersorgani6aties 'sterkr zijn veoeege €eD
grote vijkgeboodenheid ral; dit i,oldt doo! het oaderzoek niet beve6tigd,
eenvoudigneg oÍdd6t van eeD dergelijke ri jkgebondenhe id geeo sPrake is.
And€!zijd6 eeí veronderstelde geBeenschappelijkheid van belangeD io de
buurt, dÍe maokt dst een besoDersor8anisatiè el3 Semeen6chapPelijke
be I engenbehart iger ksí optreden. (ver8etijk het optreden vsIt vakbonden.)
In dit verba[d eordt l,el gesuggereerd dat bij voltooiing vatr de
stadEvernieuring een dergelijk geíeenschappelijk belaog e€gva1t eo
daarmee het be6tasnslecht van de besonel6orgenisat ies .
van belaD8 is daír ots te rijzen naar de niet geringe 6teuu in Eet Ls8€
Land voor de daar optredeDde orgeniseties.
voort6 bliil(t dat in alle sijken, ondanks een zekere diversit€it iD de
voorko$ende problenen (belangen), de betoner sorganisat ie! over het gehe€1
genoneD de nee6te saerdering krijgeo vooÍ het oPlosseD etvau. Dit ked
betekenen dat de 6teun voor de begoDer6organisatie§ diet zoze€r efbangt
van de asnsezigheid vell een geneenEcheppelijk be1an8 zotrder neeÍ, Ílaar
lreÈ de natrier waarop zij ongasn Ínet die belangen. Nanelijk het onder een
geDeens chappe I i jke troeEe! bÍengeÉ ven de ProbleEatiek, zodsnig dat die
voor de bevolking aanvaardbEar is. E€o b€biddelende op§te11íng is daarbij
onontbeerliik, evenals het op heÍkenbsre $ijze sÈrijden voor die
belangen. Een etr etrd€r ,o!dt oogetsijfeld vergeoekkelijkt door het feit
dat beronersorganisatie6 geen (eiod)verant$oordelijkheid drsges voor
(bestuur 1i jke ) besluitvorming.

Io di
het

l4) t verbend kan vorden
thenanumrer van }large

de r€ceDt ce6terte
"van uie is de buurt" (J;g,. 1984,

discu6si€nr.5)
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