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Reactie op motie Leefbaar Rotterdam dd 2 juli 2020

Geacht College & Leden van de gemeenteraad,
Afgelopen donderdag, 2 juli 2020 is de motie van Leefbaar Rotterdam met als onderwerp
'Rotterdams politiekorps is niet racistisch' in stemming geweest. De tekst van deze motie luidde:
spreekt uit: 'het Rotterdamse politiekorps niet racistisch is, maar bestaat uit helden die
dankbaarheid, respect en vertrouwen verdienen' Deze motie is verworpen met de stemverhouding
25-20, waarbij de partijen CDA, Leefbaar Rotterdam, VVD, PVV en één lid van de SP vóór hebben
gestemd en de overige partijen tegen hebben gestemd.
Door het wegstemmen van deze motie heeft de gemeenteraad van Rotterdam zich dus uitgesproken
dat het Rotterdamse politiekorps (hiermee wordt bedoeld de eenheid Rotterdam van de Nationale
Politie) wél racistisch is.
Alhoewel het niet onze gewoonte is om te reageren op moties die in een gemeenteraad, waar dan
ook, worden aangenomen of worden weggestemd hebben wij gemeend om via deze 'open brief' ons
ongenoegen over de aanname van deze motie weer te geven. Want feitelijk heeft u door het
stemgedrag van de gemeenteraad een 'motie van wantrouwen' uitgesproken tegen alle
medewerkers van de eenheid Rotterdam. Daarmee heeft u als gemeenteraad een onwerkbare
situatie gecreëerd.
Om te beginnen hebben de opstellers van de motie zich laten leiden door politiek opportunisme en
de kiem gelegd voor verharding van het debat. Dat alleen al is verwerpelijk. Politici dienen zich
voortdurend bewust te zijn van de impact van hun woorden.
In het brede maatschappelijke racismedebat is het juist nodig om tot elkaar te komen in plaats van
een wij/zij sfeer te creëren.
Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat deze motie vanuit emotie en in de
maatschappelijke context over de landelijke onderwerpen 'racisme en discriminatie' is weggestemd
waarbij ook de berichtgeving van begin vorige week over een appgroepje binnen de eenheid
Rotterdam een grote rol heeft gespeeld. Deze berichtgeving over een appgroepje is gebaseerd op
iets wat zich in de eerste helft van 2019 heeft afgespeeld, wat onderzocht is en waarbij de
medewerkers die het betroffen, door de leiding zijn aangesproken op hun gedrag.
Door de eenheid Rotterdam hiermee in een kwaad daglicht te stellen maakt de gemeenteraad van
Rotterdam zich hiermee schuldig aan het polariseren van de verhoudingen. Het zou uw
gemeenteraad gesierd hebben als zij zich krachtig en duidelijk had uitgesproken ten gunste van de
eenheid Rotterdam en zich volledig achter de mannen en vrouwen had geschaard die werkzaam zijn
bij de eenheid Rotterdam. Immers door uw uitspraak doet u geen recht aan deze medewerkers die
nu over één kam worden geschoren met een enkeling die zich op een verkeerde manier heeft
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uitgelaten over minderheden. De eenheid Rotterdam heeft in zijn totaliteit circa 6.000 medewerkers
in dienst, collega's die zich onder (zeer) moeilijke omstandigheden proberen staande te houden in
een hectische maatschappij. Een eenheid ook die onderbezet is en te veel 'hooi op de vork heeft'.
Dat daarbij fouten worden gemaakt is evident, perfectie bestaat niet, maar van fouten kun je leren
en dat is een voortschrijdend proces.
Als politievakbond staan wij vierkant achter onze mensen maar wij staan ook pal vóór onze mensen
om ze te behoeden dat zij een speelbal worden in het politieke geweld waarbij andere belangen
spelen dan 'inzetbaarheid en dienstbaarheid'.
Wij roepen uw college en uw gemeenteraad dan ook op om verontschuldigingen aan te bieden aan
de medewerkers van de eenheid Rotterdam. Zij hebben deze uitspraak niet verdiend.
Ook roepen wij u op om per omgaande in overleg te treden met de eenheidsleiding van de eenheid
Rotterdam, de Ondernemingsraad alsmede de vakbonden om daarin een duidelijke uitspraak te doen
over de reikwijdte van deze motie en de consequenties in de samenwerking. Ook dient hierin
duidelijk te worden in hoeverre er nog vertrouwen bestaat vanuit de gemeenteraad richting de
eenheid Rotterdam.
Als politiebond ANPV zijn wij vanzelfsprekend bereid om hierin een bijdrage te leveren. Wij zijn
bereid om in discussie te treden met de gemeenteraad als geheel maar ook met individuele partijen
binnen deze gemeenteraad.
Uw reacties zien wij met belangstelling tegemoet.
Namens de politiebond ANPV
Met vriendelijke groet,

Xander Simonis
Voorzitter

PERSGEGEVENS:
Voor een nadere toelichting e/o achtergrondinformatie kunt u contact opnemen met Xander Simonis
op: 06-42726566 of Xander.Simonis@anpv.nl
Of u kunt contact opnemen met de vice-voorzitter Hans Schoones op: 06-30992414 of
Hans.Schoones@anpv.nl
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