
 
 
 

 

Aan het college van B&W  
 
Schriftelijke vragen cf. art. 30 van het Reglement van Orde 
 
Betreft: Criminaliteit met een kleurtje 
 

Rotterdam, 2 juni 2014 
  
Geacht college, 
 
Afgelopen maand verscheen de nieuwe uitgave in de reeks Politiewetenschap van het 
Programma Politie en Wetenschap met als titel en thema: ‘De ontwikkeling van de 
criminaliteit van Rotterdamse autochtone en allochtone jongeren van 12 tot 18 jaar’. 
Afgelopen weken berichtten ook verschillende media hierover, zoals op 19 mei 2014 het 
NRC in het artikel: ‘Van foute vrienden word je zelf ook fout’.  

De onderzoekers volgden 680 Rotterdamse jongeren van hun twaalfde tot hun achttiende 
jaar. Hierbij is structureel in beeld gebracht hoe crimineel ze zijn, wie hun vrienden zijn, of ze 
psychische problemen hebben, wat hun ouders aan de opvoeding doen en wat hun 
opvattingen zijn. Een van de voornaamste conclusies uit het rapport is dat de veronderstelde 
relatie tussen criminaliteit en etniciteit niet opgaat en zo ook niet relevant is voor de aanpak 
van jeugdcriminaliteit door de politie in stadswijken.  

In uw coalitieakkoord ‘Volle kracht vooruit’ spreekt u in het hoofdstuk ‘Integratie: samenleven 
gaat niet vanzelf’ in de paragraaf ‘Benoemen en aanpakken’ over, ik citeer: 
 
“In Rotterdam benoemen we problemen en pakken we die aan, ongeacht religie of etniciteit. 
Wij luisteren naar Rotterdammers die zich gedragen en we leggen geen taboes op het 
benoemen van overlast en op het benoemen van problemen die ongemakkelijk aanvoelen. 
Om die problemen in wijken aan te pakken is maatwerk nodig, ingegeven door de 
achtergrond van de problematiek en de achtergrond van de veroorzakers van de 
problemen.” P. 13 Coalitieakkoord Volle kracht vooruit 2014  
 
Aansluitend hierop noemt u bij ‘Gemaakte afspraken en acties’:  
 
“- Bij het oplossen van specifieke problemen kiezen we voor doelgroepenbeleid en maatwerk 
als dit effectief is.”  
 
Bij eerdere vragen hierover aan de coalitiepartijen tijdens de besprekingen van het 
coalitieakkoord in de gemeenteraad, bleek over de concrete invulling hiervan nog 
onduidelijkheid te bestaan. Vandaar hierbij mijn schriftelijke vragen hierover aan u: 
 

1. Is het college bekend met dit onderzoek van het Programma Politie en Wetenschap 
in Rotterdam? 

  



2. Deelt het college de aangehaalde conclusie uit dit onderzoek?  
3. Vindt er op dit moment in het beheer van criminaliteitscijfers in Rotterdam etnische 

registratie plaats?  
4. Bent u – gezien de aangehaalde citaten uit het coalitieakkoord - voornemens om in 

de registratie van (jeugd)criminaliteit ook op basis van etniciteit te registreren, ofwel 
criminaliteit te koppelen aan etniciteit/culturele afkomst? Zo ja, hoe? 

5. Acht u het registreren van de etniciteit van criminelen relevant voor de aanpak van 
(jeugd)criminaliteit door de politie in onze stad? Zo ja, wat is volgens u de relevantie 
hiervan?  

6. Is dit college voornemens om in de aanpak van criminaliteit – in welke vorm dan ook - 
een doelgroepenbeleid te hanteren op basis van etniciteit, cultuur of religie? 

In uw brief ‘jaarrapportage preventief fouilleren’ (20-05-2014) concludeert u dat door 
toepassing van het informatiegestuurd preventief fouilleren er in 2013 veel effectiever 
gefouilleerd is. Personen waarvan op grond van politie-informatie verwacht mag worden 
dat zij zich niet bezighouden met wapengerelateerd geweld worden veel minder vaak 
preventief gefouilleerd.  

7. Op basis van welke informatie vindt deze sturing precies plaats en is hierbij - in wat 
voor vorm dan ook - sprake van etnisch profileren (dat iemand vanwege zijn 
etniciteit/huidskleur meer kans maakt op politiecontrole dan iemand anders)? 

8. Onderschrijft dit college samen met NIDA, PvdA en de SP de stigmatiserende en 
discriminerende werking van etnisch profileren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat doet 
dit college om dit te bestrijden, dan wel te voorkomen? 

Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Nourdin El Ouali     Aruna Radjkoemar      Josine Strörmann  
 
 
 
 
 

 


