
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Aan	  het	  college	  van	  Burgemeester	  en	  Wethouders	  van	  Rotterdam	  
	  

Rotterdam,	  13	  januari	  2016	  
	  

Schriftelijke	  vragen	  conform	  art.30	  Reglement	  van	  Orde	  
	  

Betreft:	  vlaggenbeleid	  stadhuis	  	  
	  
Uit	  internationale	  solidariteit	  met	  de	  slachtoffers	  van	  terreuraanslagen	  in	  steden	  als	  Parijs,	  Brussel,	  
Orlando,	  Istanbul	  en	  Berlijn	  hing	  respectievelijk	  de	  Franse,	  Belgische,	  Regenboog,	  Turkse	  en	  Duitse	  
vlag	  halfstok	  op	  het	  stadhuis.	  Rotterdam	  begon	  hiermee	  na	  de	  aanslagen	  in	  Parijs,	  november	  2015.	  
Als	  stad	  toont	  Rotterdam	  op	  deze	  manier	  haar	  internationale	  solidariteit.	  In	  het	  bijzonder	  met	  deze	  
Europese	  steden	  waarvan	  de	  bewoners,	  net	  als	  in	  Rotterdam,	  in	  (relatieve)	  vrede	  en	  veiligheid	  leven.	  

Een	  waardig	  gebruik.	  Zoals	  de	  burgemeester	  deze	  ochtend	  nog	  benadrukte	  in	  zijn	  
Nieuwjaarstoespraak,	  hebben	  gebeurtenissen	  elders	  in	  de	  wereld	  hun	  weerslag	  op	  Rotterdam.	  
Indrukwekkende	  gebeurtenissen	  kunnen	  we	  als	  stad	  niet	  zonder	  meer	  aan	  ons	  voorbij	  laten	  gaan.	  	  

Deze	  week	  hing	  enkele	  dagen	  de	  Israëlische	  vlag	  halfstok	  op	  het	  stadhuis	  van	  Rotterdam.	  
Locoburgemeester	  Eerdmans	  liet	  in	  de	  media	  weten	  dat	  hiertoe	  is	  besloten	  naar	  aanleiding	  van	  de	  
aanslag	  op	  Israëlische	  soldaten	  in	  het	  door	  Israël	  bezette	  Oost-‐Jeruzalem.	  Mede	  de	  toelichting	  die	  de	  
locoburgemeester	  hierop	  gaf,	  roept	  verschillende	  vragen	  op.	  	  	  

Toen	  de	  PowNed-‐journalist	  vroeg	  of	  “Leefbaar	  Rotterdam	  ervoor	  heeft	  gezorgd	  dat	  de	  vlag	  van	  Israël	  
nu	  hierboven	  halfstok	  hangt”,	  antwoorde	  locoburgemeester	  Eerdmans:	  “Nou	  ik	  heb	  het	  zelf	  ….	  Ik	  
was	  hier	  gisteren	  locoburgemeester,	  dus	  de	  burgemeester	  was	  er	  niet,	  dus	  we	  hebben	  dat	  zelf	  
besloten,	  om	  het	  te	  doen.	  En	  ik	  denk	  dat,	  dat	  zijn	  gewoon	  besluiten	  die	  je	  neemt,	  op	  basis	  van	  het	  
gevoel,	  ook	  in	  de	  maatschappij	  en	  in	  Rotterdam.”	  

Wij	  hebben	  hierover	  de	  volgende	  vragen:	  

1) Kan	  het	  college	  stap	  voor	  stap	  uiteenzetten	  met	  welke	  betrokkenen	  en	  langs	  welke	  weg	  en	  
procedure	  er	  in	  dit	  geval	  is	  besloten	  om	  de	  Israëlische	  vlag	  halfstok	  te	  hangen?	  

2) Welk	  beleid	  volgt	  het	  college	  voor	  het	  halfstok	  hijsen	  van	  buitenlandse	  vlaggen	  op	  het	  
stadhuis?	  	  

3) Ligt	  het	  collegebeleid	  in	  lijn	  met	  de	  uitleg	  die	  de	  locoburgemeester	  hieraan	  gaf	  in	  de	  media?	  
Zo	  nee,	  is	  de	  locoburgemeester	  hierop	  aangesproken?	  	  

Na	  eerdere	  aanslagen	  in	  Istanbul	  en	  bevraging	  van	  het	  vlaggenbeleid	  heeft	  de	  burgemeester	  aan	  ons	  
uitgelegd	  dat	  conform	  landelijk	  protocol	  enkel	  in	  samenspraak	  met	  burgemeesters	  van	  andere	  
steden	  wordt	  besloten	  over	  het	  halfstok	  hijsen	  van	  buitenlandse	  vlaggen	  op	  het	  stadhuis.	  	  

4) Kan	  het	  college	  deze	  richtlijn	  toelichten	  en	  daarbij	  aangeven	  hoe	  deze	  richtlijn	  door	  het	  
college	  wordt	  toegepast?	  	  
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Schriftelijke vragen conform art.30 Reglement van Orde

Betreft: vlaggenbeleid stadhuis

Uit internationale solidariteit met de slachtoffers van terreuraanslagen in steden als Parijs, Brussel,
Orlando, Istanbul en Berlijn hing respectievelijk de Franse, Belgische, Regenboog, Turkse en Duitse
vlag halfstok op het stadhuis. Rotterdam begon hiermee na de aanslagen in Parijs, november 2015.
Als stad toont Rotterdam op deze manier haar internationale solidariteit. In het bijzonder met deze
Europese steden waarvan de bewoners, net als in Rotterdam, in (relatieve) vrede en veiligheid leven.

Een waardig gebruik. Zoals de burgemeester deze ochtend nog benadrukte in zijn
Nieuwjaarstoespraak, hebben gebeurtenissen elders in de wereld hun weerslag op Rotterdam.
Indrukwekkende gebeurtenissen kunnen we als stad niet zonder meer aan ons voorbij laten gaan.

Deze week hing enkele dagen de Israélische vlag halfstok op het stadhuis van Rotterdam.
Locoburgemeester Eerdmans liet in de media weten dat hiertoe is besloten naar aanleiding van de
aanslag op Israélische soldaten in het door Israél bezette Oost—Jeruza|em. Mede de toelichting die de
locoburgemeester hierop gaf, roept verschillende vragen op.

Toen de PowNed—journa|ist vroeg of ”Leefbaar Rotterdam ervoor heeft gezorgd dat de vlag van Israél
nu hierboven halfstok hangt”, antwoorde locoburgemeester Eerdmans: ”Nou ik heb het zelf
was hier gisteren locoburgemeester, dus de burgemeester was er niet, dus we hebben dat zelf
besloten, om het te doen. En ik denk dat, dat zijn gewoon besluiten die je neemt, op basis van het
gevoel, 00k in de maatschappij en in Rotterdam.”

Wij hebben hierover de volgende vragen:

1) Kan het college stap voor stap uiteenzetten met welke betrokkenen en langs welke weg en
procedure er in dit geval is besloten om de Israélische vlag halfstok te hangen?

2) Welk beleid volgt het college voor het halfstok hijsen van buitenlandse vlaggen op het
stadhuis?

3) Ligt het collegebeleid in lijn met de uitleg die de locoburgemeester hieraan gaf in de media?
20 nee, is de locoburgemeester hierop aangesproken?

Na eerdere aanslagen in Istanbul en bevraging van het vlaggenbeleid heeft de burgemeester aan ons
uitgelegd dat conform landelijk protocol enkel in samenspraak met burgemeesters van andere
steden wordt besloten over het halfstok hijsen van buitenlandse vlaggen op het stadhuis.

4) Kan het college deze richtlijn toelichten en daarbij aangeven hoe deze richtlijn door het
college wordt toegepast?



De	  locoburgemeester	  geeft	  aan	  “dit	  soort	  besluiten	  te	  nemen	  op	  basis	  van	  het	  gevoel,	  ook	  in	  de	  
maatschappij	  en	  in	  Rotterdam.”	  Vele	  Rotterdammers	  getuigen	  al	  enige	  tijd	  van	  gevoelens	  van	  
medeleven	  met	  het	  leed	  dat	  het	  geweld	  in	  deze	  regio	  teweeg	  brengt	  (zie	  onder	  meer	  de	  
massademonstratie	  in	  Rotterdam	  juli	  2014	  tégen	  het	  bloedvergieten	  van	  o.a.	  kinderen	  en	  vóór	  
menswaardigheid	  in	  Gaza).	  Sinds	  dat	  Rotterdam	  begonnen	  is	  met	  het	  betuigen	  van	  medeleven	  
middels	  het	  halfstok	  hijsen	  van	  buitenlandse	  vlaggen	  (sinds	  november	  2015)	  zijn	  er	  in	  deze	  regio	  268	  
mensen,	  grotendeels	  burgerslachtoffers,	  om	  het	  leven	  gekomen	  door	  aanslagen.	  	  	  

5) Kan	  het	  college	  toelichten	  a)	  waarom	  ervoor	  is	  gekozen	  om	  naar	  aanleiding	  van	  deze	  
specifieke	  aanslag	  op	  Israëlische	  soldaten	  in	  het	  door	  Israël	  bezette	  Oost-‐Jeruzalem	  de	  vlag	  
halfstok	  te	  hangen	  en	  b)	  waarom	  ervoor	  is	  gekozen	  dit	  niet	  te	  doen	  bij	  andere	  dodelijke	  
slachtoffers	  van	  geweld	  in	  dit	  land?	  	  	  	  

6) En	  kan	  het	  college	  toelichten	  waarom	  ervoor	  is	  gekozen	  dit	  niet	  te	  doen	  voor	  slachtoffers	  van	  
recente	  aanslagen	  in	  andere	  niet-‐Europese	  landen	  als	  Syrië,	  Somalië,	  Pakistan,	  Mali	  of	  de	  
Verenigde	  Staten?	  

Wij	  willen	  benadrukken	  dat	  we	  het	  betuigen	  van	  medeleven	  met	  slachtoffers	  van	  aanslagen	  middels	  
het	  halfstok	  hangen	  van	  buitenlandse	  vlaggen	  waarderen.	  We	  dienen	  ervoor	  te	  waken	  dat	  uit	  angst	  
voor	  moeilijke	  discussies	  over	  de	  vraag	  ‘wanneer	  wel	  en	  wanneer	  niet?’	  ervoor	  wordt	  gekozen	  dit	  
gebruik	  in	  de	  ban	  te	  doen.	  “Rotterdam	  is	  lef,”	  zoals	  de	  burgemeester	  deze	  ochtend	  benadrukte	  in	  zijn	  
Nieuwjaarstoespraak.	  We	  dienen	  pal	  te	  staan	  voor	  internationaal	  recht,	  voor	  het	  belang	  van	  vrede	  en	  
veiligheid	  en	  voor	  internationale	  solidariteit.	  	  

We	  dienen	  hierin	  principieel	  en	  consequent	  te	  zijn.	  	  	  	  

In	  de	  hoop	  dat	  deze	  vragen	  en	  de	  discussie	  hierover	  hiertoe	  bijdragen,	  	  

Hoogachtend,	  
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De locoburgemeester geeft aan ”dit soort besluiten te nemen op basis van het gevoel, ook in de
maatschappij en in Rotterdam.” Vele Rotterdammers getuigen al enige tijd van gevoelens van
medeleven met het leed dat het geweld in deze regio teweeg brengt (zie onder meer de
massademonstratie in Rotterdam juli 2014 tégen het bloedvergieten van o.a. kinderen en voor
menswaardigheid in Gaza). Sinds dat Rotterdam begonnen is met het betuigen van medeleven
middels het halfstok hijsen van buitenlandse vlaggen (sinds november 2015) zijn er in deze regio 268
mensen, grotendeels burgerslachtoffers, om het leven gekomen door aanslagen.

5) Kan het college toelichten a) waarom ervoor is gekozen om naar aanleiding van deze
specifieke aanslag op lsraélische soldaten in het door Israél bezette Oost—Jeruza|em de vlag
halfstok te hangen en b) waarom ervoor is gekozen dit niet te doen bij andere dodelijke
slachtoffers van geweld in dit land?

6) En kan het college toelichten waarom ervoor is gekozen dit niet te doen voor slachtoffers van
recente aanslagen in andere niet—Europese landen als Syrié, Somalié, Pakistan, Mali of de
Verenigde Staten?

Wij willen benadrukken dat we het betuigen van medeleven met slachtoffers van aanslagen middels
het halfstok hangen van buitenlandse vlaggen waarderen. We dienen ervoor te waken dat uit angst
voor moeilijke discussies over de vraag ’wanneer wel en wanneer niet?’ ervoor wordt gekozen dit
gebruik in de ban te doen. ”Rotterdam is |ef,” zoals de burgemeester deze ochtend benadrukte in zijn
Nieuwjaarstoespraak. We dienen pal te staan voor internationaal recht, voor het belang van vrede en
veiligheid en voor internationale solidariteit.

We dienen hierin principieel en consequent te zijn.

In de hoop dat deze vragen en de discussie hierover hiertoe bijdragen,

Hoogachtend,

Nourdin El Ouali Leo de Kleijn Arno Bonte Marco Heijmen
NIDA Rotterdam SP GroenLinks PvdA Rotterdam


