College van Burgemeester en Wethouders van Venlo
Postbus 3434
5902 RK VENLO
Venlo, 9 april 2019
Betreft: Vragen ex artikel 44 RvO inzake ongeregeldheden rondom Stadion De Koel na
VVV-Venlo tegen Feyenoord.

Geacht college,
De afgelopen dagen is er veel rumoer in de Venlose samenleving geweest over de ongeregeldheden rondom
Stadion de Koel na VVV-Venlo tegen Feyenoord, afgelopen zondag. Venlo mag trots zijn op de naam die VVVVenlo de afgelopen jaren heeft opgebouwd op het gebied van gastvrijheid en beleving. Het streven van
normalisatie door VVV-Venlo is dan ook een goede ontwikkeling, maar dat mag niet ten koste gaan van de
veiligheid van goedwillende supporters. Helaas zijn ook vele ouders met (jonge)kinderen getuigen geweest van
deze ongeregeldheden. Gemengd publiek hoort bij voetbal, gemengd fanatiek publiek niét. Daarom stellen wij
de volgende vragen:
Vragen
1.

Is de burgemeester op de hoogte van de incidenten ná afloop van VVV-Venlo tegen Feyenoord,
waarbij politie geweld heeft toegepast tegen zowel uit- als thuissupporters?
2. Is de burgemeester op de hoogte van de volgende rapportages van het Auditteam Voetbal en
Veiligheid:
• Nulmeting (2010), éénmeting (2013) en tweemeting (2018)
• De benchmark Voetbalveiligheid (2018)
• Normalisatie en Risicowedstrijden (2017)
3. Deelt de burgemeester de conclusie van het Auditteam Voetbal en Veiligheid dat het flexibel invullen
van uitvakken alleen toegankelijk zou moeten zijn voor kleine groepen en wedstrijden met een laag
risico?
4. Kan het college bevestigen dat de grote groep (fanatieke) Feyenoordsupporters vóór het uitvak,
resultaat is geweest van het flexibel invullen van uitvakken?
5. Deelt het college de conclusie dat, wetende dat de ‘Tunnelgroep’ en fanatieke Feyenoordsupporters
door eenzelfde ingang naar buiten moesten, hier gefaald is in het signaleren en voorkomen van
confrontaties.
6. Is het college van mening dat goed gedrag beloond dient te worden en slecht gedrag afgestraft dient
te worden?
7. Deelt het college dan ook de mening van de VVD fractie dat veiligheid van goedwillende supporters
niet in het gedring mag komen én dat de acties van afgelopen zondag het veiligheidsgevoel van vele
fans heeft geschaad.
8. Is het college dan ook van mening dat voetbalfans in deze vorm (qua grootte van de groep én
risicoprofiel van de groep) niet thuishoren in thuisvakken én dit dus ook in de toekomst niet toelaten.
9. Is het college bereid het gesprek aan te gaan met VVV-Venlo om opnieuw te beoordelen wat
mogelijke risicowedstrijden zijn?
10. Zal het college de raad informeren over de uitkomsten van de aangekondigde evaluatie, waaronder de
leerpunten en aanbevelingen.

Met vriendelijke groet,
Namens de VVD-fractie,
Inge Simons

