SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.
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INDIENING
Steller vragen: Joke Ruitenberg- Alphenaar, PvdA fractie
Datum:21-12-2012
Onderwerp: Het bus-project” van de vreemdelingen politie Zuid - Kennemerland
Wijze van beantwoording:
0 mondeling
- in commissie SAM / RUI / MID / SC
- in raadsvergadering
x schriftelijk
uiterlijke beantwoording: voor de raad van 31 januari 2013

VRAAG:
Heeft de burgemeester kennisgenomen van het” busproject” van de vreemdelingendienst en
Connexxion?
Wat vindt de burgemeester van de weergegeven praktijk?
Is deze werkwijze besproken in het regionaal overleg en zo ja wat was de uitkomst?
Wat vindt de burgemeester van de stellingname van het team Kennemerland-Zuid?
Hoe gaat de burgemeester garanderen, dat op het grondgebied van Heemstede geen personen
worden aangehouden op basis van hun huidskleur

DE VPRO zond op vrijdagavond, 21-12-12, in de rubriek Zembla, een documentaire uit over het
“busproject”. Een co- productie van de vreemdelingenpolitie en Connexxion. Heemstede werd in dit
verband genoemd als plaats, waar o.m. negroïde mensen. zijn aangehouden. Een aantal zaken heeft
zich afgespeeld in 2011.
In een hoger beroep heeft de Raad van State deze werkwijze als onrechtmatig beoordeeld.
Ik meende, dat met de uitspraak van de Raad van State, aan deze praktijk een einde was gekomen.
Nu meldt Zembla, dat de politie van Zuid-Kennemerland niet van plan deze werkwijze te beëindigen.
In oktober jl. speelde een soortgelijke zaak in Aerdenhout. De rechter oordeelde, dat de aanhouding
onrechtmatig was geschied.
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ANTWOORD
datum: 11 januari 2013
portefeuillehouder: burgemeester
antwoord:
De burgemeester heeft langs officiële weg hier geen kennis van genomen. Het basisteam
Kennemerkust heeft geen taakstelling met betrekking tot de opsporing van vreemdelingen. Dit is een
taak van de Regionale Vreemdelingpolitie Kennemerland. De Vreemdelingenpolitie staat los van de
‘gewone’ politie en wordt landelijk aangestuurd door de staatssecretaris van Jusitite. De lokale

driehoek (bestaande uit de burgemeesters van Bloemendaal, Zandvoort en Heemstede, de officier
van Justitie en de teamchef Kennemerkust) heeft derhalve op de handhaving van de
Vreemdelingenwet geen invloed.
Naar aanleiding van de zaak in Aerdenhout is de handelwijze van de Vreemdelingenpolitie besproken
in het Regionaal College. Daar hebben de burgemeesters aangegeven dat hiermee gestopt zou
moeten worden.
In een hoger beroepszaak heeft de Raad van State geoordeeld dat één van de aanhoudingen
onrechtmatig is geweest. De verdenking om tot aanhouding over te gaan was volgens de Raad van
State onvoldoende concreet gemaakt. In de Zembla-uitzending is het beeld geschetst dat de
Vreemdelingenpolitie Kennemerland nog op dezelfde voet verder gaat met het “busproject”. Dit is niet
het geval, hoewel een geknipt geluidsfragment uit een telefoongesprek met een woordvoeder van de
Vreemdelingenpolitie mogelijk anders deed vermoeden. Het project is geëvalueerd en aangescherpt
ondermeer op basis van uitspraken van de Raad van State. De Vreemdelingenpolitie heeft zich
voorgenomen om de lokale driehoek in het vervolg meer te betrekken bij handhavingsacties in het
kader van de Vreemdelingenwet. Als burgemeester kan ik echter niets garanderen maar zal hier in de
lokale driehoek zeker alert op zijn.

