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Bill Clinton, de ongekroonde koning van de speech, was deze week weer 
even in Amsterdam. De oud-president van de VS kan nog altijd als geen 
ander zijn publiek bespelen. Barack Obama, ook al een begenadigd spreker, 
dankt volgens kenners zijn herverkiezing grotendeels aan de speeches van 
Clinton.  
 
Of Clinton was teruggekomen voor de appeltaart van café Papeneiland op de 
Brouwersgracht (bij zijn vorige bezoek nam hij een hele taart mee naar huis) 
is niet bekend. Maar hij maakte, omgeven door beveiligers, wel even een 
ommetje.  
 
Dat ommetje bracht hem niet in de Stopera, de Amsterdamse politieke 
Arena. Was hij daar wel binnengelopen, dan had hij wethouder Pieter 
Hilhorst, in het stadhuis ook wel Obama aan de Amstel genoemd, in actie 
kunnen zien. Terwijl Clinton door Amsterdam kuierde, had Hilhorst het 
namelijk aan de stok met de gemeenteraad. Over de bezuinigingen, 
uiteraard.  
 
Hilhorst werd in november door de PvdA-fractie gekozen tot opvolger van 
Lodewijk Asscher. De strijd met stadsdeelbestuurder Martien Kuitenbrouwer 
beslechtte de oud-columnist en -debatleider in zijn voordeel door een 'ge-
wel-dige' toespraak.  
 
"Het was een Obama-achtig verhaal," jubelde PvdA-raadslid Martin Verbeet 
na de stemming. "Hij zat niet, maar hij stond! En hij las het niet op van een 
briefje, maar deed het helemaal uit zijn hoofd!"  
 
Dat maakte grote indruk in het PvdA-kamp. De uitslag: Kuitenbrouwer zes, 
Obama aan de Amstel: negen stemmen.  
 
Hilhorsts hofhouding van vrienden en politieke bondgenoten was blij met de 
overwinning, maar ook bezorgd over de hoge verwachtingen. De vergelijking 
met Obama maakte de positie voor Hilhorst er niet makkelijker op.  
 
Het is al een opgave om in de voetsporen te treden van Asscher - jarenlang 
de onbetwiste politieke leider van de PvdA en de facto van de gemeenteraad. 
En er wachtte hem nogal een klus: als wethouder van Financiën was hij 
verantwoordelijk voor een bezuinigingsoperatie van dik 400 miljoen euro; de 
grootste ooit in Amsterdam. Critici, ook binnen de PvdA, wezen erop dat de 
nieuwe wethouder geen enkele ervaring had met gemeentefinanciën.  
 
Ook op zijn andere portefeuilles is het lastig scoren voor de beoogd 
lijsttrekker van de PvdA. Zo moet op Jeugdzorg fors worden bezuinigd en zal 



het op Onderwijs lastig zijn om Asscher te overtreffen. Die had onderwijs tot 
zijn speerpunt gebombardeerd en heeft dat volgens vriend en vijand 
fantastisch gedaan. En dan werd de PvdA bij zijn aantreden ook nog eens 
verscheurd door een ruzie over de stadsdelen.  
 
De verrichtingen van Hilhorst werden op het stadhuis dan ook met argusogen 
gevolgd. Sinds eind november heeft hij nog niet veel laten zien, maar toch 
kon hij tamelijk ongestoord wennen. De politiek in Amsterdam is veel minder 
genadeloos dan die in Den Haag, waar foutjes of tegenvallende prestaties 
meteen worden afgestraft.  
 
Job Cohen kan erover meepraten.  
 
Maar na drie maanden warmdraaien en aftasten zijn de wittebroodsweken 
wel een keer voorbij. Zeker nu de bezuinigingen zo moeizaam verlopen, 
moet Hilhorst echt aan de bak - en bewijzen dat hij meer kan zijn dan een 
columnist die kritiek levert en plannen oppert vanaf de zijlijn. Een bestuurder 
moet ook dingen kunnen afdwingen.  
 
Woensdag kreeg hij een stevige waarschuwing van de raad toen de 
bezuinigingen ter sprake kwamen. In een notendop: in 2013 moet 31 miljoen 
worden bespaard, maar dat loopt allesbehalve soepel.  
 
De raad was al ontevreden, maar Hilhorst moest woensdag ook nog melden 
dat het strategisch personeelsplan, waarin de gemeente uit de doeken doet 
hoeveel ambtenarenbanen worden wegbezuinigd, opnieuw is uitgesteld. Eerst 
moet duidelijk zijn wat er met de stadsdelen gaat gebeuren, zei hij. Die 
discussie sleept zich al maanden voort.  
 
Ook de visie op de gemeentelijke organisatie, waar het college van b. en w. 
al sinds 2010 aan werkt, is vertraagd en komt pas in de zomer.  
 
Het maakte het humeur van de raad er niet beter op. Hilhorst leunt op een 
ruime meerderheid van PvdA, VVD en GroenLinks, maar ook die partijen 
waren kritisch. De meestgehoorde kwalificaties: 'traag', 'teleurstellend' en 
'zorgwekkend'.  
 
Tot overmaat van ramp is van die Obama-achtige toespraken nog weinig 
vernomen. In plaats daarvan zagen de raadsleden een wethouder die 
worstelde met ingewikkelde politieke procedures, of werden open deuren 
ingetrapt: "We gaan 120 miljoen bezuinigen, en dat doen we door te 
besparen op de eigen organisatie," hield hij de raad woensdag voor, met de 
toon van een leraar die een stel schoolkinderen iets uitlegde wat ze nog nooit 
hadden gehoord.  
 
Duh. Dat hebben we negen maanden geleden al met elkaar afgesproken, zag 
je de raadsleden denken. Leg liever uit hóe je dat gaat doen.  
 
Hilhorst nog een keer: "We liggen achter op de planning, maar dat is niet erg 
want we zijn vroeger begonnen."  
 
CDA-raadslid Lex van Drooge ontplofte bijna. "U ligt achter op de planning 
die u met de raad heeft afgesproken! En wat heb je eraan als je vroeg begint 
en vervolgens niets voor elkaar krijgt?"  
 
Kennelijk begint Hilhorst zich inmiddels ook wat ongemakkelijk te voelen. Hij 
verdedigde zich door te wijzen op maatregelen die hij heeft genomen, maar 



wees ook voor het eerst, voorzichtig, met een beschuldigende vinger naar 
Asscher: "Toen ik op 28 november aantrad, was er al een achterstand bij het 
realiseren van de bezuinigingen," zei hij.  

 


