
 

 

Corsanummer:  

 

 

Op 29 oktober 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 

Betreffende beantwoording art. 35 vragen :radicalisering in Twente opvallend laag. 

 

Vraag 1 

Bent u het met de PVV eens dat iedere islamitische boodschap, een ondermijning is van onze 

christelijke normen en waarden? 

 

Antwoord 

Het college staat voor de democratische rechtsstaat, waar kernwaarden van vrijheid en 

gelijkwaardigheid aan ten grondslag liggen. De vrijheid om een godsdienst of levensovertuiging 

te hebben en te belijden wordt beschermd in artikel 6 van de Grondwet, terwijl het beginsel van 

gelijke behandeling is neergelegd in artikel 1 van de Grondwet. 

 

  Vraag 2 

Volgens recent onderzoek, juni 2018 van het SCP, bleek dat 61% van de Turkse moslims, 66% 

van de Marokkaanse moslims en 74% van de Somalische moslims vindt dat iedere moslim 

moet leven volgens de regels van de islam. Volgens Erdogan bestaat er geen gematigde islam. 

Waar komt de term gematigde boodschap dan vandaan? 

 

Antwoord 

Zie  antwoord op vraag 1 mbt het vormen van een oordeel over de Islam. 

Gematigd betekent hier: opererend binnen de grenzen van de wet. De uitingsvrijheid kent civiel- 

en strafrechtelijke grenzen. Strafrechtelijk valt te denken aan de beledigingsdelicten, 

bijvoorbeeld smaad(schrift), laster, eenvoudige belediging, belediging van groepen, aanzetting 

tot haat en discriminatie. Civielrechtelijke gaat het om aantasting van eer en goede naam. 

Zolang men binnen de wettelijke grenzen blijft die aan de uitingsvrijheid worden gesteld kunnen 

we dit als gematigd beschouwen.  Wij kennen in Enschede tot op heden geen extremistische 

Islam. 

 

  Vraag 3 

Wat verstaat u onder een gematigde boodschap? Zie vraag hierboven 

 

Antwoord 

Zie antwoord hierboven 

 

  Vraag 4 

Volgens Egberink en Kamp wordt er in de Enschedese moskeeën een gematigde boodschap 

verkondigd, kunt u aangeven op welke wijze men tot deze conclusies is gekomen? 

 

Antwoord 

Zie ook vraag 2. Verder: In Enschede zijn we al decennia intensief in contact met de 

moskeebesturen. In al deze contacten is er sprake van een goede sfeer en is er vertrouwen in 

elkaars bedoelingen. Gesprekken hebben zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau een 

structureel karakter. 

 
  



 

 

 

  Vraag 5 

Worden de preken in de moskeeën met grote regelmaat live beluisterd of trekken zij conclusies 

op basis van aannames? Zo niet, over welke feiten beschikken zij om te spreken over 

gematigde boodschappen? 

 

Antwoord 

In beginsel geldt de vrijheid om een godsdienst of levensovertuiging te hebben en te belijden. 

Pas als er signalen zijn dat er preken gegeven worden die over de grenzen gaan van wat 

binnen de wet is toegestaan en men de democratische rechtstaat niet onderschrijft gaan we in 

gesprek. Ons netwerk is goed genoeg en we vertrouwen erop dat we deze signalen dan ook 

zullen krijgen.  

Daarnaast doet de  AIVD ook haar werk en indien nodig contact zal met ons contact 

opgenomen worden, wanneer de rechtsstaat in gevaar zou worden gebracht.  Van een 

dergelijke interventie is in al die jaren geen sprake geweest. 

 

De preken in de moskee worden dus niet met grote regelmaat live beluisterd. 

Verder: In de Turkse moskeeën worden de preken centraal vastgesteld en aangestuurd. De 

inhoud van deze preken is te vinden op de site van Diyanet. 

Binnen de IVEO moskee wordt de inhoud van de preek vastgesteld en bewaakt door het lokale  

bestuur. Er wordt gepredikt door diverse imams. Met het bestuur van de moskee bestaat al 

lange tijd een langdurige, constructieve relatie. 

 

Vraag 6 

Op welke wijze heeft men in Twente, dus ook Enschede, de radicale moslims in kaart gebracht 

en waarom worden deze cijfers in belang van de nationale veiligheid niet openbaar gemaakt? 

Kunt u ons een opgave doen toekomen hoeveel radicalen worden gevolgd in onze gemeente? 

 

 

Antwoord 

Zoals ook in het interview is duidelijk gemaakt wordt er gewerkt middels een multidisciplinaire 

casustafel waar door lokale ketenpartners vanuit verschillende invalshoeken wordt bekeken en 

beoordeeld hoe een signaal geduid moet worden. We hebben in Enschede veel geïnvesteerd in 

een goede signaleringsstructuur. Verder kunnen we een beroep doen op de expertise van 

andere gemeenten zoals Arnhem en de NCTV. 

De extremismetafel behandelt overigens álle vormen van gewelddadig extremisme, van welke 

ideologische signatuur dan ook en beperkt zich niet tot het jihadisme. 

Op nationaal niveau worden door de AIVD en NCTV cijfers gepubliceerd over uitreizigers en 

aanhangers van het jihadistisch gedachtegoed in Nederland. Op lokaal niveau kiezen we hier 

niet voor. De reden om geen cijfers te noemen is gelegen in het feit dat cijfers zonder duiding 

niets zeggen. Duiding gaat per definitie in op de inhoud van een casus. Daar doen we geen 

mededelingen over. 

 

 

Enschede, 29 november 2018 

 

Burgemeester en Wethouders van Enschede, 

de loco-Secretaris, de Burgemeester, 
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