Lambert Speelman
Pretorialaan 32A-01
3072 EN Rotterdam

Gemeente Rotterdam
De Burgemeester, A. Aboutaleb
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
Rotterdam, 26 april 2018
Kenmerk:

Betreft:

De Oren Wassen

Functioneringsbeoordeling

.. om bij de inrichting van de interne rechtsorde ervoor te zorgen dat de procesregels voor …
Hoogedelachtbare heer,
Kenmerkend voor een staat is ook dat over het grondgebied en de bevolking gezag wordt
uitgeoefend.
Goed beschouwd heeft men met de inrichting van de interne rechtsorde een aantal procesregels niet
nageleefd - fundamentele problemen worden niet (meer) opgelost. 1991 is hierin een opmerkelijk
jaar:
De regels zijn een uitwerking van het algemene beginsel, dat in een democratische rechtsstaat geen
bevoegdheid bestaat zonder dat controle kan worden uitgeoefend, of zonder dat over de uitoefening
verantwoording moet worden afgelegd (Belinfante en de Reede, 1991).
– Bron: Staatkunde, Nederland in drievoud
Zonder verder in te gaan op allerlei gebeurtenissen zal men toch moeten inzien dat de
rechtsgeldigheid van diverse maatregelen, wet- en regelgeving met juridische besluitvorming
volkomen op losse schroeven is komen te staan!
Voor het functioneren van de staat geldt onder ander de volgende regel: ‘er bestaat geen bevoegdheid dan die welke berust op een voorafgaand wetsbesluit (legaliteitsbeginsel).’ Volgens mijn
informatie (bron: Wikipedia) bent u in het kabinet-Balkenende IV staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid geweest. U heeft kunnen lezen dat ik de ontwikkelingen aldaar ben nagegaan
en u als burgemeester had de gevolgen daarvan moeten zien, hetgeen erop neerkomt dat u het team
als geen ander had kunnen informeren.
- U bent op de hoogte van alle relevante trends en ontwikkelingen binnen de sector…
Op Wikipedia staat ook vermeldt dat u sinds 2003 lid bent van de PvdA en dat u praktiserend moslim
bent. U bent naar ik lees ook persvoorlichter op het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur en bij de Sociaal Economische Raad (SER) geweest. Al met al een trendvolger en geen
politieke leider. Toch had u de organisatieculturen kunnen doorgronden, maar nu zit Rotterdam ook
nog eens met een islamitische school, het Islamitische Avicenna College. De gemeente draait op voor
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de kosten van marmeren vloeren, kroonluchters, mozaïeken en aparte gebedsruimtes. Kortom: de
arme wordt oneer aangedaan! Ook geen getuigenis voor ‘ware Islam’. Hiermee wordt ook de goede
intentie van de islam in een kwaad daglicht gezet, maar hetzelfde geldt voor het christendom. Naast
deze zogeheten godsdiensten wordt ook de democratische rechtsstaat en haar goede intentie
schade aangedaan en staat onder druk. Een zeer kwalijke zaak!
Telkenmale worden de uitkomsten van het proces afgedaan als een persoonlijke zaak maar wordt
het staatsaandeel waar de samenleving het mee te stellen heeft buiten beschouwing gelaten. Ik heb
een studieboek dat slechts 176 pagina’s telt en die heb ik nog niet volledig gelezen, maar het zegt mij
iets over de relatie tussen staat en samenleving. Het zegt mij naast alle inzichten die ik gedurende
mijn leven (49 jaar) iets over de relatie staat en recht: “De rechtsstaat is een staat waarin de
heerschappij van het recht wordt erkend. Dit betekent dat niemand zich aan het recht kan onttrekken,
ook de overheid niet. De bedoeling hiervan is dat in het maatschappelijk verkeer onderling vertrouwen
mogelijk wordt.”
In het kort gezegd komt het hier op neer dat het gezag niet naar behoren wordt uitgeoefend, de
rechtsstaat op de tocht staat en dat het slecht zelfs kwalijk gesteld is met het onderhouden van de
kwaliteit van de democratische rechtsstaat Nederland. De gevolgen mogen u niet zijn ontgaan!
Ik kan er nog mee leven wanneer iemand die niets heeft geld en goederen ontvreemd, maar
wanneer iemand die goed heeft een dreiging vormt voor het voortbestaan van zijn naaste, dan vraag
ik mij af wat deze persoon praktiseert! Wat bezielt deze persoon? Is het dat deze persoon slechts een
cognitief tekort heeft en niet volledig kan functioneren doordat hij ongeleerd is, of is het bewuste
nalatigheid - weglopen van de verantwoordelijke taak?
U dient te beseffen dat een motie van wantrouwen niet in de lucht hangt, maar een donderbui zit er
zeker aan te komen wanneer ondermijnende praktijken niet worden ingedamd. In reactie op mijn
brief van 3 april 2017 d.d. 6 juni 2017 staat: “De financiële middelen daarvoor worden opgebracht
door alle belastingbetalers op basis van het solidariteitsbeginsel.” Solidariteitsbeginsel of beginsel
van loyale samenwerking: gemeenschapstrouw.
Uit een reactie van mijn vader weet ik al geruime tijd dat de staat niet zo trouw handelt met de
samenleving. Zo weet ik dat de belastingdienst ofwel het ministerie van Financiën ook al jaren met
twee maten (of meer) meet!
Indien u een ware burgervader bent en een praktiserende moslim, dan wordt het tijd dat dit ook tot
uiting komt: ‘Social Return’ - Sociaal Incasseren! Ik heb 28 mei 2018 als ultimatum gesteld, en dit kon
weleens uw laatste kans zijn! Als functioneel beheerder of leidinggevende zal men ook de hand in
eigen boezem moeten steken en een belangrijke stap moeten maken.
Ik ben benieuwd naar de uitkomst!
Hoogachtend,

Lambert Speelman
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