
  
 

 
 

Raadsvragen 
 
Compleet onderzoek naar rellen in Eindhoven? 
 

 
Eindhoven, 16 februari 2021 
 
 
Dringend verzoek om deze spoedvragen uiterlijk maandag 22 februari te beantwoorden, 
zodat ze meegenomen kunnen worden in de fractievergadering ter voorbereiding op de 
eerstvolgende raadsvergadering op dinsdag 23 februari a.s. Mocht de gemeenteraad nog 
aanvullingen willen doen m.b.t. onderzoeksopdracht, dan is dat het laatste moment, bij de 
volgende raadsvergadering is het onderzoek namelijk (zo goed als) afgerond.  
 
Geacht college,  
 
Zondag 24 januari jl. vonden er ongeregeldheden en ernstige ongeregeldheden en rellen 
plaats in de binnenstad van Eindhoven. De burgemeester heeft in afstemming met de 
driehoek het COT op dinsdag 26 januari jl. opdracht gegeven om een extern onderzoek uit te 
voeren, met als doel: kritische zelfreflectie en lering trekken uit deze gebeurtenissen. Hoe 
heeft dit kunnen gebeuren en hadden we dit kunnen voorkomen? D66 en SP zijn blij met het 
feit dat de burgemeester het initiatief heeft genomen tot een onderzoek en ook te kennen 
heeft gegeven de onderzoeksresultaten z.s.m. ter bespreking te agenderen in de 
gemeenteraad.  
 
De gemeenteraad heeft de onderzoeksopdracht op 8 februari jl. ontvangen in samenhang 
met het feitenrelaas van de burgemeester en het onderzoek is inmiddels opgestart. D66 en 
SP zouden het vervelend vinden wanneer we over enkele weken, als de uitkomsten van het 
onderzoek worden gepresenteerd, moeten concluderen dat bepaalde (in onze ogen) 
belanghebbende zaken niet in het onderzoek zijn meegenomen. Wat wordt er nu wel of niet 
onderzocht? Om vervelende situaties achteraf te voorkomen, hebben D66 en SP nog enkele 
verduidelijkende vragen met betrekking tot de onderzoekskaders/opdracht voor het COT-
onderzoek: 
 
1. Waarom is de gemeenteraad niet geraadpleegd voordat de onderzoeksvraag gesteld is? 
 
2. Waarom is de gemeenteraad niet betrokken bij de kaderstelling van het 
onderzoeksrapport? 
 
3. Op basis van wat kan de gemeenteraad de resultaten van het rapport beoordelen en hoe 
kan zij controle uitvoeren op de uitvoering van de lessen die geleerd zijn? 
 



4. Wordt de tijdlijn van het onderzoek gestart voordat de demonstratie plaatsvond? Met 
andere woorden, vanaf welk tijdstip werd er geobserveerd en was er dreiging dat er 
demonstranten naar en uit Eindhoven van plan waren om te komen? Komt in de tijdlijn van 
het onderzoek naar voren welke acties hierop voorafgaand aan die zondag zijn 
ondernomen? 
 
5. Wordt de duur van de noodverordening met preventief fouilleren, nl. twee weken, 
geëvalueerd of deze effectief is geweest nadat de rellen al gestopt waren. Wat zijn de 
concrete resultaten van deze verordening geweest in de afgelopen twee weken?   
 
6. Wordt het handelen van de driehoek voorafgaand aan de manifestatie(s) meegenomen in 
het onderzoek? Wordt onderzocht of er voldoende voorzorgsmaatregelen genomen zijn? 
Hebben we genoeg gedaan, hebben we het juiste gedaan? Bijvoorbeeld het stationeren van 
politie bij de toegangswegen van de stad op zaterdagavond of zondagochtend, zoals ook wel 
eens bij voetbalwedstrijden met een verhoogd risico wordt gedaan?  
 
7. In de opdracht wordt het volgende onderzoeksthema beschreven: ‘De strategische keuzes 
rond en over de politie inzet zoals het beoogde doel, de (zwaardere) middelen en het 
moment van de inzet. Het optreden zelf is geen nader onderwerp van onderzoek.’ Wat wordt 
hier verstaan onder strategische keuzes en wat onder politie inzet? Wat wordt er verstaan 
onder ‘het optreden zelf’?  
 
D66 en SP ontvangen graag een duiding van deze formulering in de onderzoeksopdracht, 
liefst aan de hand van een praktijkvoorbeeld/casus. Wat is de definitie van “strategische 
keuze” die in het rapport gehanteerd wordt? Wat is de definitie van “het optreden zelf”? Wat 
is de basis waarop deze “strategische keuzes” gemaakt zijn. Kan de Raad deze definitie nog 
verruimen of versmallen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe? 
 
8. Worden reconstructies van journalisten en anderen die aanwezig waren of die varen op 
betrouwbare bronnen zoals beeldmateriaal, meegenomen in het onderzoek? 
 
9. Neem bijvoorbeeld onderstaand voorval uit de reconstructie van een Chris Bakker, 
journalist ter plaatse van Studio040, nadat er een eerste interventie met een waterkanon op 
het 18 septemberplein heeft plaatsgevonden:  

De mensenmassa vlucht via de Vestdijktunnel naar de Fellenoord. De ME, ondersteund door 
het waterkanon, doet een charge en houdt stand bij de noordkant van de Vestdijktunnel. Op 
hetzelfde moment wordt bekend dat het treinverkeer van en naar Eindhoven Centraal wordt 
stilgelegd. 
 
Vanaf 14.50 is de menigte van honderden mensen op de Fellenoord, tussen de Boschdijk en 
Veldmaarschalk Montgomerylaan. De relschoppers gooien willekeurig met zwaar vuurwerk 
en plakken her en der posters met teksten zoals ‘Vaccin Nazi’s’. Stoeptegels worden gelicht 
en in kleinere stukken gebroken, om die naar de politie te gooien. 
 
Het normale autoverkeer rijdt nog gewoon over de Fellenoord, waarvan de bestuurders 
regelmatig toeteren. Elke paar minuten rijdt er een politiewagen langs, die iedere keer wordt 
bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Aan beide kanten van de Fellenoord staan 
politiewagens, die afstand houden en niet ingrijpen. 

De demonstranten staan ongeveer een half uur lang op de Fellenoord een beetje heen en 
weer te lopen. Voor de politie is het een kans om de mensenmenigte te omsingelen, in te 
sluiten en massaal te arresteren. De politie laat deze kans vervliegen. Een reden hiervoor 
kan zijn dat de politie wil voorkomen dat de situatie verder escaleert, hoopt dat de menigte 
zich verspreidt en men op huis aan gaat. 



Bron: Studio040.nl, 26 januari 2021.   

 
Valt het niet ingrijpen en arresteren van relschoppers op Fellenoord onder een ‘strategische 
keuze’ of wordt dit verstaan onder ‘politie inzet’? En is het niet afsluiten de Vestdijktunnel, 
wat ertoe leidde dat de menigte op Fellenoord kon terugkeren, een ‘strategische keuze’ die 
in het onderzoek wordt meegenomen?   

 
10. Dan is er nog een voorbeeld uit dezelfde reconstructie, die een beeld schetst van het 
begin van de vernielingen en plunderingen aan het stationsgebouw en in de omgeving van 
het stationsplein:  
 
Het is totale anarchie bij het Stationsplein. Digitale informatiezuilen worden bekogeld met 
stenen en omver geworpen. Relschoppers trekken lichtmasten met beveiligingscamera’s 
omver en stelen de camera’s. Een digitaal reclamebord wordt compleet vernield. Iemand 
steekt er een fiets doorheen, gooit er brandbare vloeistof overheen en zet de boel in de 
brand. 
 
Om 16.32 uur gooit een relschopper de eerste steen tegen het glas van het stationsgebouw 
zelf. Het station is gesloten: de deuren zitten op slot. Binnen staan enkele beveiligers van de 
NS zelf, maar is geen ME zichtbaar aanwezig. Relschoppers gooien tientallen stenen, 
voornamelijk tegen de eerste verdieping van het gebouw.  

 
Bron: Studio040.nl, 26 januari 2021.   

 
Op basis van bovenstaande reconstructie concluderen wij dat er niet direct door politie/ME is 
ingegrepen op het moment dat men het stationsgebouw begint te vernielen, ook is er geen 
politie/ME aanwezig in het stationsgebouw.  

 
Worden deze handelingen meegenomen in het onderzoek als ‘strategische keuze’ of ‘politie 
inzet’? In de ogen van D66 en SP zijn dit soort keuzes over al dan niet ingrijpen essentieel 
voor een goed onderzoek, dit soort zaken moeten in onze ogen dan ook worden 
meegenomen in het COT-onderzoek.   
 
 
 
Robin Verleisdonk, D66  
Murat Memis, SP  

  
  
 
 
 

 


