
Aanvraag tot het houden van een interpellatiedebat conform art 37 RvO 
 
Afgelopen zaterdag werden ondernemers, bewoners en bezoekers van de 
binnenstad zeer onaangenaam verrast door vechtende voetbalhooligans.  
 
De mate van escalatie en het gebruikte geweld heeft veel mensen angst 
aangejaagd. De gemeente geeft in een reactie aan ‘overvallen te zijn’. Zondag 
konden wij constateren dat er veel zichtbare politie inzet was in het centrum. 
 
De indienende partijen willen graag opheldering  over gang van zaken, 
voorbereiding en evaluatie en stellen daarom de volgende vragen; 
 

1) Indieners vragen de burgmeester naar een uitgebreid feitenrelaas en een 
analyse van wat er gebeurd is. Hoe zijn de afwegingen vooraf gemaakt en 
tot welke maatregelen leidde dit? 

 
2) Kan het college aangeven hoedanig het contact is geweest met 

supportersverenigingen, autoriteiten en de voetbalclubs tijdens de 
voorbereidingen van de wedstrijd tussen FC Groningen en Arminia 
Bielefeld?  
 

 
 

3) Hoe heeft de politie de risico inschatting gemaakt die leidde tot het 
noodbevel en de uiteindelijke inzet op zondag? 
 

 
4) Kan het college ons meenemen in de voorbereidingen en de risico 

inschatting? Lag er een scenario en bijbehorende maatregelen klaar voor 
het geval de hooligans zouden proberen eerder te komen? 

 
5) Kan het college ons meenemen in de afstemming met en de afwegingen 

van de nationale politie en hun taak en inzet boven regionaal? Vindt 
daarin mede afstemming plaats met de buitenlandse (in dit geval Duitse) 
politie? 

 
6) Wat zijn de vervolgstappen in de richting van de hooligans die betrokken 

waren bij de vechtpartij? 
 

7) Leiden deze gebeurtenissen tot een evaluatie en/of onderzoek met daarin 
adviezen hoe om te gaan met dit soort situaties in de toekomst? Hoe 
wordt er bijvoorbeeld geïnvesteerd in het verbeteren van de 
informatiepositie om beter in te kunnen schatten waar en wanneer in te 
grijpen en vooral preventieve maatregelen te kunnen nemen? Is hierbij 
lering getrokken van rellen in het verleden?  
 

8) Kan het college aangeven hoeveel schade de rellen op 4 september 
hebben veroorzaakt? Welke mogelijkheden ziet het college om 
ondernemers bij te staan bij het verhalen van de geleden schade? 
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