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Motie onderzoek geroofd Joods Vastgoed 

De raad van Doetinchem bijeen in vergadering op 29 oktober 2020, 

Constaterend dat: 
- uit onderzoek van de Universiteit Amsterdam en Pointer blijkt dat er in tijdens de 

Duitse bezetting op veel plaatsen joods eigendom is geroofd; 

- Pointer de Verkaufsbücher heeft ingezien en de gemeenten die erin voorkomen een 
vragenlijst heeft gestuurd en daarin heeft gevraagd: 

o of de gemeenten op de hoogte zijn van onteigening van Joods vastgoed in 
de Tweede Wereldoorlog,  

o of zij in het verleden compensatieregelingen hebben aangeboden, en  
o of zij daar eventueel voor open staan om dat aan te bieden; 

- de gemeente Doetinchem ook voorkomt in deze Verkaufsbücher. 

Van mening is dat: 
- een rechtsstaat er alles aan moet doen om helderheid te verschaffen over 

onrechtmatig handelen door overheid en/of inwoners ten opzichte van bepaalde 
bevolkingsgroepen, ook als dit al in een verder verleden heeft plaats gevonden; 

- als blijkt dat er nog gevallen zijn waarbij rechtsherstel niet heeft plaats gevonden 
ten aanzien van geroofd joods vastgoed, alles in het werk moet worden gesteld om 
dit alsnog te doen. 

Verzoekt het college: 
- de eventuele antwoorden op de vragen van Pointer voor eind december aan de 

raad ter beschikking te stellen; 
- met boven genoemde onderzoekers in gesprek te gaan om duidelijkheid te krijgen 

of er in de Gemeente Doetinchem nog gevallen van geroofd joods vastgoed bestaan 
waar geen rechtsherstel heeft plaats gevonden; 

- de raad hiervan in kennis te stellen in een raadsmededeling, uiterlijk 1 april 2021; 
- in deze raadsmededeling ook een voorstel te vermelden om tot rechtsherstel te 

komen wanneer nodig; 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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