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Schriftelijke vragen inzake rapport Joods Vastgoed

21 maart 2022
Uw kenmerk

Bijlage Geachte heer De Wit,

Op 21 maart 2022 heeft u schriftelijke vragen gesteld over het rapport 
Gemeentelijk beleid t.a.v. Joods onroerend goed in Delft. 
Hierbij treft u de beantwoording aan.

1a. Ik vraag het college om alsnog het gehele rapport plus bijlagen 
openbaar te maken en eventueel de namen van de personen 
onleesbaar te maken? 

1b. Kan de gehele tekst plus bijlagen openbaar worden gezien de 
lessen die volgende generaties eruit kunnen trekken van de 
machteloosheid van burgers jegens een onwillig, log, discriminerend 
en misbruik makend van bestuursmacht gemeenteapparaat (idem 
Toeslagenaffaire). Het origine rapport en vooral de bijlagen geeft deze 
impact?

Antwoord: Er is gekozen voor het publiceren van een samenvatting van het 
rapport en inzagelegging van het originele onderzoeksrapport bij het 
Stadsarchief. Een geanonimiseerd rapport is u toegezegd bij uw bezoek 
aan het Stadsarchief. Dat kunt u op korte termijn tegemoetzien. De 
geanonimiseerde versie publiceren wij daarna ook op de website van het 
Stadsarchief Delft.

1c.  Kunnen de adressen van het door de NSB’ers geconfisqueerde 
Joods vastgoed sowieso gewoon openbaar worden? En zo nee, 
waarom niet? Anne Frank en haar schuiladres is toch ook openbaar en 
idem de tientallen struikelstenen op de stoep.

Antwoord: De Verkaufsbücher, met uitgebreide informatie over dit 
onderwerp, zijn door het Nationaal Archief gedigitaliseerd en zijn voor 
iedereen openbaar. 
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2. Wat heeft bovengenoemd onderzoek gekost?

Antwoord: Het archiefonderzoek en de rapportage hebben in totaal 
€20.000,- gekost. 

3. Waarom heeft het drie maanden geduurd voordat bovenstaand 
rapport naar buiten is gebracht?

Antwoord: In november 2021 is het rapport van het onderzoek opgeleverd. 
Op basis daarvan heeft het college zich een mening kunnen vormen over 
de bevindingen. Om recht te doen aan de slachtoffers en om zorgvuldigheid 
te betrachten die passend is bij het onderwerp is daarvoor voldoende tijd 
genomen. Het college heeft daarom besloten om vanuit zorgvuldigheid een 
samenvatting van het rapport op te stellen. Dit heeft extra tijd gekost.

4. Kan het college een op waarheid berustende eregalerij van 
burgemeesters in het Stadhuis maken betreffende WOII?

Antwoord: De bijschriften van de eregalerij van burgemeesters in het 
Stadhuis worden voor de zomer aangepast. 

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders van Delft,
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