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“Het Pact van Amsterdam is een afspraak
tussen de ministers van de EU-landen die
verantwoordelijk zijn voor steden. In het
pact wordt de EU Ui’ban 1genda vastge
steld. Dit gebeurt op 30 mei, tijdens een
ministersbijeenkomst in Amsterdam. Ik
heb mijn collega’s uit de Europese hoofd-
steden uitgenodigd voor een conferentie
op 21 april om te spreken over wat we de
ministers nog kunnen meegeven.”
Waar ging dat oven2
“Het pact is het resultaat
van onderhandelingen tus
sen de EU-landen. Vanuit
de steden hadden wij al
commentaar gegeven op de tekst. Tijdens
de burgemeestersconferentie hebben we
dan ook niet gesproken over de tekst van
het pact, maar gediscussieerd over vier
concrete actuele problemen waar alle
steden in Europa mee te maken hebben:
luchtkwaliteit, betaalbare huisvesting,
aanpak radicalisering en integratie van
vluchtelingen.”
Voor menig ewone’ Amsterdaminer klinkt dat
nog steeds tamelijk abstract.
“Als steden staan we dichterbij burgers
dan de landelijke overheid. Wij weten wat
er speelt én hoe dit op te lossen. Het is
uniek dat we hier als burgemeesters over
hebben gesproken, samen met dc Euro
commissaris, liet was bijvoorbeeld bij
zonder om te zien dat, ondanks de grote
verschillen, steden bereid zijn elkaar te
helpen rond het vluchtelingenvraagstuk.
Alle steden tonen zich solidair met de
steden die veel vluchtelingen opvangen,
zoals Athene en Berlijn, en zijn bereid
hier ook een bijdrage aan te leveien. Ook
op de andere onderwerpen hebben we af
spraken kunnen maken. Europese hoofd-
steden hebben naast verschillen ook veel
overeenkomsten en hebben te maken met
dezelfde problemen. 1 loe gaan we daar
mee om en wat kunnen we van elkaar
leren? Ik weet zeker dat al mijn collega’s

met minimaal vijf nieuwe ideeën naar
huis zijn gegaan.”
Maar wat heeft de Ainsterdammer eraan?, En
dan denk ik vooral ook aan de 15.4UG-leze,:
Gaan de minima iets van (leze burgemeesters—
co,f’erentie merken?
“Het pact bevat een aantal onderwerpen
dat nog wordt uitgewerkt. Een daarvan
is armoede in steden. Met de uitwerking
zijn we nog maar net begonnen, dus waar

zeggen Maar
het is zeker onderwerp van gesprek.
België en frankrijk nemen hierbij het
voortouw. Amsterdam trekt de kar op het
onderwerp integratie van migranten en
vluchtelingen.”
Veel Europese steden kampen met ar
moede en toenemende tegenstelling tus
sen groepen mensen aan de onderkant.
De golf van terreuraanslagen, de radi
calisering onder moslimjongeren kun je
daar niet los van zien. Toch leek dat geen
thema tijdens de conferentie.
Van der Laan: “In het pact staat inder
daad niets over radicalisering, terwijl alle
Europese steden hiermee
te maken hebben. Daarom
heb ik het geagendeerd
tijdens de burgemeesters-
conferentie.”
Jongeren inzain Yassin Elforkani waarschuwde
in liet Parool dat het de hoogste tijd is om hard
in te grijpen. Ook in Nederland voi int radica
lisering een groot gevaal; meent Elforkani. Wat
vindt u van die waarscluns’ing?
“Zoals in alle Europese hoofdsteden zijn
ook in Amsterdam al langer zorgen over
radicalisering en een aanslag. Die zorgen
zijn reëel. In 2013 heeft de Nationaal
Coördinatoi Terrorismebestrijding en
Veiligheid het zogeheten dreigingsbeeld
verhoogd naar ‘substantieel’. Sindsdien

zijn er allerlei maatregelen getroffen. De
gemeente heeft hierover steeds nauw
contact met het Openbaar Ministerie, de
politie en de veiligheidsdiensten. Tegelij
kertijd moeten we ons niet onnodig bang
laten maken door terroristen. Of ons uit
elkaar laten spelen. Dat is namelijk het
ultieme doel van terroristen. Amsterdam
heeft de afgelopen tien jaar een brede
aanpak ontwikkeld om radicalisering
tegen te gaan. Daai bij werken we samen
met een groot aantal organisaties en per
sonen in de stad. We hebben de aanpak
onlangs nog aangescherpt. Zo werken we
met een persoonsgerichte aanpak volgens
de methode van de Top-600, voor enkele
tientallen gevallen waar wij ons zorgen
over maken,”
De burgemeester voegt daar nog aan toe
dat de politie direct na het interview in
Het Parool contact heeft gezocht met El
forkani. Dat gesprek heeft geen concrete
aanknopingspunten of nieuwe informatie
opgeleverd.
loch jammer dat de EU niet echt leeft bij
mensen,.. neem nu zo’n GeenPeil—referendum,
nota bene tijdens het Nederlandse EU-i’oorzit—
terscliap.
“Ik vind het belangrijk dat burgers meer
betrokken worden bij de EU. liet Neder
lands voorzitterschap betekent natuurlijk
vooral veel vergaderen voor professionals.
Gelukkig is dat allemaal goed geregeld
waardoor er zo min mogelijk overlast is

derd houden
we ook zoveel mogelijk toegankelijk. Ik
neem het niemand kwalijk die niet is
gaan kijken, maar iedereen kan er heen.
Waar mogelijk nodigen wij Europese
ambtenaren uit om de stad in te gaan. Zo
gaan zij regelmatig op bezoek bij scholen
om in gesprek te gaan met Amsterdamse
leerlingen. Ook is er een cultureel pro
gramma voor Amsterdammers. Zo kan ik
iedereen aanraden een kijkje te gaan ne
men in FahCity op Java-eiland, een soort
stad van de toekomst.”

dichter bij burger dan het rijk’
Burgemeester Van der Laan was gastheer tijdens de burgemeesters-
conferentie in het Scheepvaartmuseum, onderde& van het EU
voorzitterschap. MUG vroeg hem wat hij voor de stad én de minima heeft
‘binnengehaa’d’. Tekst Joop Lahaise Boe d George Maas/Fotonova
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