
 
 
 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
Coolsingel 40 
3011 AD Rotterdam 
 
Schriftelijke vragen Voortbestaan Roze in Blauw in gevaar 
 
         Rotterdam, 9 september 2020 
 
Geacht college, 
 
Het LHBTI-netwerk Roze in Blauw is een waardevol netwerk binnen het politiekorps. De 
agenten die hierbij zijn aangesloten doen cruciaal werk, zoals het nabellen van slachtoffers, 
het verzorgen van trainingen en voorlichtingen voor nieuwe politieagenten, het actief 
monitoren van cijfers rond LHBTI+-gerelateerde incidenten en het actief onderhouden van 
contacten met de LHBTI+-gemeenschap.  
 
Uit signalen blijkt dat dit belangrijke werk onder druk staat. Roze in Blauw-medewerkers doen 
het werk naast hun reguliere politietaken, vaak ook nog in hun vrije tijd. In Amsterdam heeft 
het netwerk aangegeven overwegen te stoppen vanwege de werkdruk en de muren waar Roze 
in Blauw-leden tegenaanlopen. Ook geven diverse leden aan te overwegen helemaal te 
stoppen bij de politie. De werkdruk voor Roze in Blauw is dermate hoog, belangrijk en 
veelomvattend, dat het eigenlijk niet te combineren is met de primaire politietaak van Roze in 
Blauw-medewerkers. Ook uit Rotterdam ontvangen wij het signaal dat steeds meer leden van 
Roze in Blauw afhaken. 
 
GroenLinks maakt zich ernstig zorgen over deze signalen. GroenLinks acht de inzet van het 
politie-netwerk Roze in Blauw van onschatbare waarde in de strijd tegen LHBTI+-gerelateerd 
geweld en intimidatie, het vergroten van de aangiftebereidheid en het versterken van het 
vertrouwen tussen de LHBTI+-gemeenschap en de politie. Daarom is het volgens GroenLinks 
belangrijk om de positie van Roze in Blauw binnen de politieorganisatie beter te borgen, te 
financieren en te faciliteren.  
 
Wij hebben hierover de volgende vragen: 
 

1. Is het college op de hoogte van de hierboven geschetste signalen omtrent het 
voortbestaan van Roze in Blauw? Zo ja, heeft het college hier al actie op ondernomen? 

2. Hoe ziet het college de rol van het politienetwerk Roze in Blauw in de bestrijding van 
LHBTI+-gerelateerde intimidatie en geweld? 

3. Kan het college een beschrijving geven van de huidige werkwijze en taken van het 
politienetwerk Roze in Blauw in de bestrijding van LHBTI+-gerelateerde incidenten en 
de afspraken die er met de politie hierover gemaakt zijn? 

4. Kan het college in kaart brengen wat volgens haar het verdwijnen van Roze in Blauw 
zou betekenen voor de veiligheid van de LHBTI+-gemeenschap in Rotterdam, en voor 
de gemeentelijke aanpak om intimidatie van en geweld tegen LHBTI+-mensen tegen te 
gaan? 

5. Is het college bereid om met de korpsleiding in gesprek te gaan om te onderzoeken hoe 
het werk en de inzet van het netwerk Roze in Blauw beter geborgd, gefinancierd en 
gefaciliteerd kan worden voor de toekomst?  

 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
 

Lies Roest   Stephan Leewis 


