
 

 

Corsanummer:  
 
 
 
Op 11 juni 2018 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Jan Willem 
Elferink van de PVV gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel 35 
van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van 
de Raad. Het college van Burgemeester en Wethouders beantwoordt de vragen als 
volgt. 
 
Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Jan Willem Elferink (PVV) 
inzake Beantwoording art 35 vragen PVV. 
 
 
Naar aanleiding van de demonstratie van ‘Rechts in Verzet’ en de informatie zoals wij 
die hebben ontvangen: 
dd 1-6-2018 kenmerk V-2018-3097 1800049382 en 3-6-2018 kenmerk 180603 
Persbericht RIV demonstratie hebben we wat vragen. De vragen die we hebben zijn op 
basis van de informatie zoals wij die hebben ontvangen namelijk: 
 
1) het betreft een vreedzame demonstratie door RIV 
2) het betreft een toegestane demonstratie door RIV 
3) RIV heeft afgelopen Vrijdag op basis van informatie zoals de Gemeente die heeft 
ontvangen meegewerkt aan een aanpassing qua locatie 
4) Er zijn nu alleen eigendommen vernield. Dit slechts, mede doordat het RIV 
afgelopen zondag volledig en onvoorwaardelijk mee heeft gewerkt aan het vreedzaam 
houden van de demonstratie anders waren er onherroepelijk gewonden gevallen. 
 
We hebben dan ook de volgende opmerkingen / vragen: 
 
 
De politie lijkt niet goed voorbereid te zijn geweest waardoor er een gevaarlijke situatie 
is ontstaan. Dit ondanks de informatie die al was ontvangen en waardoor de 
demonstratie al verplaatst was. Er waren afgelopen zondag in eerste instantie 5 
politieagenten aanwezig waarna nadat er tumult begon te ontstaan nog 3 extra 
agenten zijn opgeroepen / gearriveerd. Een van de demonstranten heeft via 112 
melding gemaakt van de dreigende situatie die ontstond. Er is fysiek geweld gebruikt 
en er is getracht met auto en scooter in te rijden op de demonstranten. 
 
Vooraf : Veel van uw vragen zijn vragen die door de politie beantwoord moeten 
worden.  Vragen 1 t/m 5 zijn daarom aan de politie voorgelegd en door hen 
beantwoord. 
 
 
Vraag 1: 
 
Is er iets bekend van een opmerking door de politie met de strekking ‘ach mevrouw is 
risico van het vak’? 
 
Antwoord 
 
De politie heeft deze uitspraak aan een aantal aanwezige collega’s voorgelegd, deze 
uitspraak wordt niet herkend. 
 
  



 

 

 
Vraag 2:  
 
is er iets bekend dat een man met rode sportschoenen, met zijn handen op de rug met 
daarin 2 bakstenen dreigend richting demonstranten liep? 
 
Antwoord. 
 
Er zijn meerdere personen ‘terug gedrongen’. Er kan niet worden aangegeven of een 
dergelijk voorval heeft plaatsgevonden. Het is wellicht mogelijk, maar de combinatie 
van rode schoenen en bakstenen is niet opgevallen. 
 
 
Vraag 3: 
 
Waarom zijn er na het ontvangen van de informatie afgelopen Vrijdag geen 
maatregelen getroffen zoals plaatsen dranghekken? 
 
Antwoord. 
 
De politie weet niet welke informatie bedoeld wordt. De politie handelt wel naar 
informatie die verifieerbaar/veredeld is en als realistisch geclassificeerd kan worden. 
 
 
Vraag 4: 
 
RIV heeft aangegeven nog meer te gaan demonstreren. Dit geld ook voor Enschede. 
Welke maatregelen zullen er worden getroffen om de veiligheid te garanderen? 
 
Antwoord. 
 
Maatregelen worden getroffen op basis van realistische scenario’s en veredelde 
informatie. 
 
 
Vraag 5: 
 
Welke maatregelen worden er getroffen tegen de schuldigen van het verstoren 
openbare orde? 
 
Antwoord. 
 
De politie treedt op naar aanleiding van beleid- en tolerantiegrenzen die in de driehoek 
worden vastgesteld. Het openbaar ministerie bepaalt uiteindelijk of tot vervolging wordt 
overgegaan. 
 
  



 

 

 
 
Vragen 6 en 7 zijn beantwoord vanuit het college. 
 
 
Vraag 6: 
 
Welke maatregelen worden er getroffen tegen de moskee van waaruit het verstoren 
openbare orde lijkt te zijn gefaciliteerd? 
 
Antwoord. 
 
Er zijn geen signalen dat de verstoringen van de openbare orde zijn gefaciliteerd vanuit 
de moskee. Integendeel, het moskeebestuur heeft er zoveel mogelijk  aan gedaan om 
verstoringen van de openbare orde te voorkomen. Zowel vooraf als achteraf is met het 
moskee bestuur gesproken over de democratische rechtsstaat binnen de context van 
het recht op demonstreren en de vrijheid van meningsuiting. 
 
 
Vraag 7: 
 
Op wie wordt de mogelijke schade verhaald? 
 
Antwoord. 
 
Indien er aangifte is gedaan zal strafrechtelijke opvolging plaatvinden. Dit is dan ter 
beoordeling aan OM en politie. De gemeente heeft geen schade geleden en zal dus 
ook geen schade verhalen. 
 
Enschede, 17 juli 2018 
 
Burgemeester en Wethouders van Enschede, 
de loco-Secretaris,  de Burgemeester, 
 
 
 
 
E.A. Smit   dr. G.O. van Veldhuizen 


