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Op 9 juli 2018 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Jan Willem Elferink
van de fractie PVV gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel 35 van het
Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad. Het
college van Burgemeester en Wethouders beantwoordt de vragen als volgt.
Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Jan Willem Elferink (PVV) inzake
Saxion Hogeschool Enschede houdt stuk over documentaire Aramese genocide tegen.

Vraag 1
Bent U bekend dat de 1e en de 2e kamer, onze volksvertegenwoordigers de Aramese genocide
gepleegd in 1915 door de beweging der Jonge Turken in het Ottomaanse rijk, officieel heeft
erkend als volkerenmoord? Zo nee waarom niet, zo ja, staat u achter deze verklaring?
Antwoord
Het college is ermee bekend dat de Tweede Kamer de Armeense genocide heeft erkend
middels het aannemen van een daartoe strekkende motie op 22 februari 2018. Een erkenning
door de Eerste Kamer is het college overigens niet bekend.
Een standpuntbepaling van de gemeente is aan de raad als hoogste bestuursorgaan, en niet
aan het college. De raad kan zich daarover desgewenst middels een motie uitspreken.
Vraag 2
Bent u op de hoogte van het artikel in de Telegraaf, van 7 juli 2018, ‘Saxion houdt stuk over
documentaire Aramese genocide tegen’. Staat U achter de beslissing van de schoolleiding, om
de documentaire over deze miljoen onschuldig vermoorde slachtoffers van het Turkse rijk niet te
publiceren, Zo ja waarom, zo nee, wat gaat u ondernemen.
Antwoord
Ja, het college is bekend met het artikel.
Het college heeft geen toezichthoudende of andere bevoegdheden ten aanzien van Saxion,
zijnde een hoger onderwijsinstelling. Dit behoort tot het terrein van de minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap, die overigens op 12 juli 2018 in antwoord op Kamervragen heeft laten
weten geen reden te zien om Saxion aan te spreken over deze kwestie.
Vraag 3
Is de waarheid in onze democratie niet het grootste gedachtengoed? En bent u met mij eens
dat dit in Nederland door NIEMAND mag en kan worden tegengehouden?
Antwoord
Leden van het college en van de raad hebben gezworen of beloofd zich aan de Grondwet en de
wetten te houden. Daarmee is ook het kader van de democratische rechtsstaat voor ons een
gegeven, met de vrijheid van meningsuiting als een van de klassieke grondrechten juist omdat
het vinden van de waarheid daarmee gediend is.
Vraag 4
Bent u bereid om Saxion alsnog te dwingen om de genoemde documentaire openbaar te
maken en te vertonen.
Antwoord
Nee. Zie hiervoor het antwoord op vraag 2.

Vraag 5
Bent u bereid om deze documentaire te tonen aan onze raadsleden, ons hoogste democratisch
orgaan en zo doende duidelijk afstand te nemen van bedreigingen van onze vrijheden?
Antwoord
Nee. Het ligt niet op de weg van het college om de documentaire, waarover zij overigens ook
niet beschikt, te tonen aan raadsleden. Het staat u vrij dat wel zelf te organiseren.
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