
RTL Nieuws heeft onderzoek gedaan naar de afhandeling door de politieleiding van
de Eenheid Rotterdam van racistische whatsappberichten van jeugdagenten van het
bureau Marconiplein in Rotterdam naar aanleiding van een filmpje op Dumpeft
januari 2019
ln dat kader wil ik burgemeester Aboutaleb graag een aantal vragen voorleggen. ln
het bijzonder n.a.v. zijn uitspraken die hij deed in de gemeenteraadsvergadering van
9 juli 2020.
ln de raadsvergadering van 9 juli j.l, zegt burgemeester Aboutaleb dat er zomer 2019
(26 juni) een gesprek is geweest tussen een "tweetal mensen" (klokkenluiders) en de
korpsleiding van Rotterdarn van destijds. De twee klokkenluiders hebben toen
melding gemaakt van het bestaan van de racistische whatsappberichten.

Van dat gesprek van 26 juni 20'19 zijn geluidsopnames die in het bezit zijn van RTL
Nieuws.

De burgemeester zei in de raadsvergadering dat hij zich over dat gesprek van juni
2019 voorafgaand aan de raadsvergadering heeft laten informeren door de
toenmalige (tijdelijke) politiechef van de Rotterdamse Eenheid.

1. Wanneer en door wie is burgemeester Aboutaleb voor het eerst door de
Eenheidsleiding van Rotterdam op de hoogte gebracht over het þestaan en/of
inhoud van racistisch appverkeer tussen jeugdagenten in Rotterdam?

De burgemeester is op 30 juni 2020 door plaatsvervangend Eenheidschef
geinformeerd over bestaan van een appgroep binnen een wijkteam

2 De burgemeester stelt dat het gesprek van 26 juni 2019 meer een 'acquisitie-
achtig karakter" had vanuit de kant van de klokkenluiders. Hij zegt: "Het gesprek
had een ander karakter Dit is wat wij weten en als u ons inhuuft dan gaan wij er
een einde aan maken." Op wie baseert de burgemeester zich met deze uìtspraak,
is dat Hans Vissers en/of Karin Krukkert of iemand anders?

De politie ervaarde het gesprek op 26 juni 2019, met onder andere Carel Boers, als
een gesprek met ook een acquisitie-achtig karakter. Over dit gesprek en de
interpretatie ervan is de burgemeester geinformeerd door Eenheidchef Fred
Westerbeke.

3 Op basis van de geluidsopname van 26 juni 2019 stelt RTL Nieuws vast dat er
geen sprake was van een acquisitie-achtig karakter van het gesprek en dat de
klokkenluiders er niet op uit waren om zich door de politie te laten inhuren. Zelf
ontkennen de klokkenluiders dat ook tegenover RTL Nieuws. Wat is uw reactie
daarop?

Zie antwoord op vraag 2

4. Tegenover de gemeenteraad laat burgemeester Aboutaleb weten dat het voor de
politie niet mogelijk was om de whatsappberichten te traceren. Dat dat wel
mogelijk was geweest als de klokkenluiders bereid waren geweest de appjes af te
geven RTL Nieuws heeft vastgesteld dat de klokkenluiders wel degelijk bereid
waren de appjes af te geven, maar in een later stadium. Dat is te horen op
geluidsopnames van het gesprek van 26 juni 2019. De klokkenluiders bevestigen
dat ook tegenover RTL Nieuws, maar ze geven ook aan dat de politieleiding van
Rotterdam na het gesprek geen contact meer met ze heeft opgenomen om de



whatsappbenchten alsnog af te staan. Wat is de reactie van de burgemeester
daarop?

De burgemeester r¡ertrcurwt erop dat hij Coor beédigde eenhe¡dslerdrng jurist en
correct wordt geinfcrmeerd
Carei Boers neeft nrmmer de mceite genomen mel de burgemeester rr: gesprer ie
treden en stukken te cverhandigen die onderzoek zouden rechtr¡aardigen Hij
verkiest de publicitelt en dat is zrjn goed recht Ook de toezeggrng dat hrj stukken aan
de eenheidslerding af zau geven, is hrj nret nagekomen

5. Op de geluidsopname rs te horen dat Hans Vissers, nadat Boers de appjes had
voorgelezen, zelf concludeert: "dit is gewoon traceerbaar". Wat is de reactie van de
burgemeester daarop?

U refereert aan een gesprek tussen voormalig Eenheidschef Hans Vissers, Carel
BoersenEdaarÍsdeburgemeesternietbijaanweziggeweest.

6. ln de gespreksopname is te horen dat de klokkenluiders wel degelijk meer
informatie geven over de herkomst van de whatsappberichten. Ze stellen dat de
þerichten geschreven zijn door jeugdagenten binnen de eenheid Rotterdam. ls de
burgemeester nog steeds van mening dat er, zoats hij op 9 juli zei, "geen enkele
start of begin was" om de bron te traceren?

De burgemeester is geïnformeerd over het verloop van het gesprek op 26 juni 2019,
waarbij de politie heeft aangegeven dat de teksten enkel mondeling zijn gedeeld en
zonder duíding waar of hoe die gesprekken en tussen wie die hadden
plaatsgevonden. U kunt de toelichting van de burgemeester zelf terugluisteren via:
https://rotterdam. raadsinformatie. n I 653$/Actual iteitenraad Q/a2AA9 -07 -

202A vanaf 1 11 00 uur (u kunt de per spreker terugluisteren bij het onderuerp)

7. Twee bronnen melden aan RTL Nieuws dat twee klokkenluiders op 14 februari
2019 toenmalig eenheidschef Frank Paauw de bewuste racistische
whatsappberichten hebben voorgelezen. Daarbij hebben ze vermeld dat het om
jeugdagenten in de eenheid Rotterdam ging. Wat is de reactie van de
burgemeester daarop?

U refereert aan een gesprek tussen voormalig Ëenheidschef Frank Paauw. Carel
Boers en een-- daar is de burgemeester niet bij aanwezig geweest.

8. ls de burgemeester, nu hij deze informatie heeft, van mening dat de leiding van de
Eenheid Rotterdam goed is omgegaan met de melding van de racistische
whatsappberichten?

De burgemeester is van mening dat de politie, gegeven de omstandigheden,
adequaat heeft gereageerd

9. ls de burgemeester, dit wetende, van mening dat hij de gemeenteraad op 9 juli
onjuist enlof onvolledig heeft geïnformeerd?

Nee Het gesprek tussen de politre en o a. Carel Boerse heeft lang gedi"iurd en op
basis van enkele fragmenten de conclusie lrekken dat de burgemeesier nret goed
zau z\n geïnfornreerd en dus Ce bLrrgemeester'de raad onlutst zou hebben
geinformeerd i¡rust de burgemeester van le hand



10. Welke actie gaat de burgemeester n.a.v. deze informatie ondernemen richting

de Eenheidsleiding van Rotterdam en de gemeenteraad?
De burgemeester ziet, naar aanleiding van uw vragen en veronderstellingen, geen

aanleiding om actie te ondernemen De geluidsfragmenten waar u naar refereert,

heeft de burgemeester geen kennts van kunnen nemen en geven mogelijk een

onvolledige weerga\/e van het daadwerkelijke gesprek,

Tot slot: het opnemen van een gesprek over vermeende misstanden, zegi veel over

het gebrek aan vertrouwen dat de eenherdsleiding op zal treden. Dat doet afbreuk

aan het feit dat de lerding samen met de burgemeester al langer dan een jaar het

thema racisme bij de politie in de wijken bespreekt. lnmiddels zijn er vele

bijeenkomsten geweest en volgen er na Corona vele nieuwe bijeenkomsten Wij

weten dat we een probleem hebþen en we treden waar nodig beslist op.

Ook horen we graag of de burgemeester bereid is tot een toelichting op camera

We houden het bij een schriftelijke reactie.




