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Overige fracties:

CDA, Groenlinks, PvdA,

Roosendaalse lijst, SP, VLP, VVD

Datum 19 maart 2019

Onderwerp Roosendaal solidair met Nieuw-

Zeeland

Portefeuillehouder Burgemeester mr. J.M.L. (Jacques)

Niederer

Schriftelijke vraag

De fractie heeft de volgende vragen:

Vrijdag 15 maart jongstleden werd Nieuw-Zeeland opgeschrikt door terroristische aanslagen
op twee moskeeën in Christchurch, die 50 mensen het leven kostte.

Burgemqester Niederer heeft zaterdag contact gelegd met het bestuur van de Turkse
moskee en de Marokkaanse moskee. Hij gaf daarbij aan met afschuw kennis te hebben
genomen van de bloedige aanslagen op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland. Er zijn tussen
de burgemeester en moskeebesturen afspraken gemaakt om schouder aan schouder te
staan en waakzaam te zijn.

Onze fracties onderschrijven het belang van deze actie van burgemeester Niederer.
Daarnaast vinden wij het gepast om, als gemeente Roosendaal, onze solidariteit te uiten
met de slachtoffers en nabestaanden in Nieuw-Zeeland, en onze scherpste afkeur te uiten
over iedere daad van terreur.

Burgemeester Depla van Breda heeft aangegeven de Nieuw-Zeelandse vlag naast de
Nederlandse vlag op te willen hangen op de Grote Kerk in Breda. Onze fracties zijn van
mening dat dit een mooi, respectvol teken van solidariteit is.

Daarom vragen onze fracties of het college bereid is ook in Roosendaal de Nieuw-
Zeelandse vlag naast de Nederlandse vlag te hangen, als teken van solidariteit.

Wij beantwoorden uw vraag als volgt:

Bij (inter)nationale gebeurtenissen met een grote maatschappelijke impact is het in
beginsel aan het staatshoofd en de minister-president om duiding te geven en
medeleven te betuigen namens alle inwoners van Nederland. Het is ook de minister-
president die voor gebouwen van de Rijksoverheid een vlaginstructie vaststelt.
Gemeenten en provincies worden vezocht deze instructie te volgen. De gemeente



Roosendaal ziet de vlaginstructie van de minister-president als het kader voor het
hijsen van vlaggen, al dan niet halfstok, op het raadhuis en het stadskantoor.

Als het gaat om de aanslag in Christchurch, Nieuw-Zeeland, is er geen vlaginstructie
vastgesteld. Conform bovenstaande betekent dit dat er geen eigenstandige lijn wordt
gekozen. Het college begrijpt de behoefte van uw raad om medeleven te betuigen
aan deze dramatische gebeurtenis. Wij achten het passender en krachtiger om bij
dergelijke gebeurtenissen een brief te sturen aan de betreffende burgemeester
waarin wij, mede namens u, onze steun en medeleven betuigen.Zo heeft de
burgemeester van Parijs na de aanslag op Charlie Hebdo een brief van de
burgemeester van Roosendaal mogen ontvangen en zullen deze week de
burgemeesters van Christchurch en ook Utrecht een ondersteuningsbrief van de
Roosendaalse bu rgemeester ontvangen.

Het college B&W,

Namens

Burgemeester J.M.L. Níederer


