Raadsplein besluitvormend
Datum 30

oktober 2017

onderwerp

Beantwoording artikel 45 vragen Groenlinks over het
radicaliseringsbeleid
portefeuillehouder Henk Jan Meijer
informant

Hijlkema, Silvan (2529)

medeopstellers

Dollekamp, Jan-Willem (4116)
Hijlkema, Silvan (2529)

afdeling

Fysieke Leefomgeving

bijlagen

Voorstel: Informatienota beantwoording artikel 45 vragen Groenlinks radicaliseringsbeleid

Voorgesteld besluit raad
De raad besluit:
kennis te nemen van de beantwoording van de artikel 45 vragen van Groenlinks getiteld
‘Maak het anti-radicaliseringsbeleid beter zichtbaar’.

Voorstel

Pagina 1 van 1

voorstel
Informatienota voor de raad
Datum

6 oktober 2017

Onderwerp
Versienummer

art. 45 vragen Groenlinks deradicalisering
V1.0

Portefeuillehouder

Henk Jan Meijer

Informant
Afdeling
Telefoon
Email
Bijlagen

S. Hijlkema
Fysieke Leefomgeving / PU
038 498 2529
s.hijlkema@zwolle.nl

Wij stellen u voor kennis te nemen van:
De beantwoording van de artikel 45 vragen van Groenlinks getiteld ‘Maak het anti-radicaliseringsbeleid
beter zichtbaar’.
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Toelichting op het voorstel
Inleiding
Groenlinks heeft artikel 45 vragen gesteld getiteld ‘Maak het anti-radicaliseringsbeleid beter zichtbaar’.
In deze nota leest u daarvan de beantwoording.
Vragen en beantwoording
1. Op welke wijze voert u het gesprek met de stad over dit thema?
a. Hoe informeert u partners als scholen, welzijnsorganisaties, wijkteams?
b. Op welke wijze staat u in contact met religieuze organisaties als moskeeën en kerken?
c. Houdt u daarbij ook rekening met de signalering van radicaliserende ‘lone wolves’ van
rechts-radicale signatuur?
Wij zijn continu in gesprek met scholen, welzijnsorganisaties en wijkteams over het thema
radicalisering. We delen kennis en ervaringen, maken werkafspraken over hoe we omgaan met
signalen en versterken elkaar in de aanpak.
Zelf, of via onze partners zoals de politie en Travers, onderhouden we contacten met besturen,
geestelijken en andere sleutelfiguren binnen de gemeenschappen. We doen dit via het wijkgericht
werken en het voeren van gesprekken. Ook zijn we soms aanwezig bij ceremoniële aangelegenheden.
Ja, we houden bij de signalering ook rekening met radicaliserende ‘lone wolves’ van rechts-radicale
signatuur.
2. Hoe heeft het rapport van de speciaal rapporteur Naima Azough (mei 2017) invloed op uw
beleid?
a. Hoe pakt u de 8 aanbevelingen aan lokale overheden op (p.10)?
b. Bent u actief aan de slag om de door de rapporteur beschreven “professionele
eenzaamheid” (p.16) te voorkomen?
Zoals in het rapport wordt aanbevolen, zetten we in op een integrale aanpak waarin naast repressie
ook preventie een stevige plek heeft. We richten ons in het preventief jeugdbeleid op álle jongeren.
Polarisatie en radicalisering ontstaan immers ook in de onderlinge omgang tussen jongeren en hun
omgeving.
We zetten daarnaast in op een integrale aanpak door frontlijnwerkers bij gemeente en partners in de
wijk en onderwijs (bijvoorbeeld door aanbod van trainingen, preventieve inzet op scholen, informatie
over radicalisering en hoe daarmee om te gaan). Daarmee willen we ook professionele eenzaamheid
voorkomen.
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3. Bent u bereid op de website van de gemeente (duidelijk vindbaar) aan te geven waar
inwoners of professionals hun zorgen kunnen melden? Zoeken op het woord radicalisering
levert nu slechts één hit op (zie illustratie hieronder).
Inwoners of professionals kunnen hun zorgen aan ons laten weten via meerdere informatiekanalen.
Daarnaast melden inwoners en professionals hun zorgen vaak via persoonlijke contacten en
netwerken. We zien daarom geen aanleiding om de website aan te passen.
4. Wilt u onderzoeken of het mogelijk is regionaal, wellicht via het veiligheidshuis, net als de
gemeente Amsterdam, een meld- en adviespunt radicalisering voor professionals en
sleutelfiguren in te richten?
IJsselland kent reeds een meld- en adviespunt radicalisering waar professionals en sleutelfiguren
terecht kunnen. Het is daarom niet nodig om dit te onderzoeken.
5. Bent u bereid publiekelijk het gesprek over dit onderwerp aan te gaan met de stad? Met als
doel het voorkomen van radicalisering onder alle lagen van de bevolking. Hoe vordert het
onderzoek naar radicaliseringsfactoren onder jongeren, dat u dit jaar start?
Processen van radicalisering en eventuele zorgen die daarover bestaan, manifesteren zich in de
persoonlijke levenssfeer van mensen. De vele persoonlijke contacten die we op dit moment hebben
met onze inwoners, ondernemers en instellingen zijn daarom effectiever dan een publiekelijk gesprek.
We vinden dat daarom niet nodig.
Het onderzoek naar radicaliseringsfactoren verloopt positief. Op dit moment bevindt het onderzoek zich
in de fase van dataverzameling. In 2018 zien we de resultaten tegemoet.

Openbaarheid
Deze informatienota is openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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