Corsanummer: 1900107084
Op 28 oktober 2019 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
Dubieuze prekers te gast in de Moskee.
De Partij voor de Vrijheid en heel veel inwoners van Enschede maken zich terecht zorgen over
de toenemen radicalisering van de moslimgemeenschap in Nederland, maar ook in Twente en
dus ook in Enschede wordt de roep naar het fundamentalisme in de moskee steeds sterker.
Graag verwijzen we ook naar onze art35 vragen van 29 oktober 2018
Dan hierbij onze nieuwe vragen:
1. Bent u op de hoogte dat de gemeente Almelo zijn huiswerk niet heeft gedaan, een
uitspraak van burgemeester Gerritsen in dagblad Tubantia van zaterdag 26 oktober
2019?
Antwoord:
Wij lezen nergens in het artikel dat de burgemeester van Almelo aangeeft dat de gemeente
haar huiswerk niet goed gedaan heeft. Wel lezen wij: “Gerritsen spreekt tegen dat de
gemeente haar huiswerk niet goed heeft gedaan”.
2. Bent u het met de PVV-Enschede eens dat de beïnvloeding van de politieke islam,
doordat bijvoorbeeld Diyanet, die direct resulteert onder dictator Erdogan en
daardoor direct invloed heeft op de preken en predikers in de Enschedese
moskeeën, een zeer onwenselijke situatie is? Zo nee waarom niet
Antwoord;
In de Nederlandse grondwet is het recht op vrijheid van meningsuiting, vereniging,
vergadering en religie helder verwoord. De (lokale) overheid is niet bevoegd, religieuze
opvattingen en/of uitingen die binnen de grenzen van de wet vallen, direct of indirect te
corrigeren of te censureren.
3. Is het correct dat de gemeente Enschede niet anders controleert dan de gemeente
Almelo op foute preken en foute predikers in de Moskee? Zo niet, kunt u uitleggen
hoe de controles in de moskeeën in Enschede plaats vinden?
Antwoord:
Uit het antwoord op de vorige vraag volgt logischerwijs dat er geen ‘controle’ op preken en
predikers wordt uitgevoerd. Zoals u weet is het beleid in Enschede er op gericht radicalisering
en polarisering in het gehele (politieke) spectrum te voorkomen. In dat kader voeren wij
geregeld gesprekken met vertegenwoordigers van een groot aantal, uiteenlopende,
groeperingen. De Enschedese Tafel van Vrede is daarvan een voorbeeld. Het kennen en
koesteren van de grenzen van de rechtsstaat is tijdens die gesprekken een belangrijk en
terugkerend onderwerp.
In aansluiting op uw vraag, kunnen we nog melden dat wij daarnaast regelmatig contact
hebben met de drie moskeebesturen in Enschede. Naast de bouw van een nieuwe moskee
(en de daaraan gerelateerde demonstraties) staat in die gesprekken ook het onderwerp
radicalisering en polarisatie op de agenda. Op basis van o.a. deze frequente en goede
contacten hebben wij u eerder gemeld dat de moskeeën in Enschede niet gebaseerd zijn op
salafistische grondslag en is ons niet bekend dat er haat gepredikt wordt.

4. Bent u het met ons eens dat deze radicale predikers een zeer grote negatieve
invloed hebben op de moskeegangers en met name de jeugdige moslims en dat
derhalve een betere en intensievere controle nodig is vanuit de gemeente?
Antwoord:
Zie antwoorden op de vragen 2 en 3.
5. Welke maatregelen gaat college nemen om de jeugd in Enschede te beschermen
tegen de islam?
Antwoord: Zie antwoorden op de vragen 2 en 3
6. Bent u het met de PVV eens dat het Salafisme zoals omschreven in het
krantenartikel een zeer gevaarlijke situatie kan opleveren en dat de integratie door de
moslims in Enschede daardoor zwaar wordt bemoeilijkt? Indien u vindt van niet,
waarom niet?
Antwoord:
In de beantwoording van vraag 3 hebben we aangegeven dat de moskeeën in Enschede niet
gebaseerd zijn op salafistische grondslag en is ons niet bekend dat er haat gepredikt wordt.
7. Dan willen we graag aan het college een aantal vragen stellen over het salafisme.
a. Wie worden aangeduid met de term Salaf? En wie waren dat?
b. Wat staat in de islamitische literatuur dat mohammed zou hebben gezegd
over Salaf, over de volgende generaties moslims en wat er van hun wordt
verwacht bij Fitna (beproeving). Kortom welke islamitische tekst en is/zijn de
bronnen voor Salafisme?
c. Is er een ideologisch of materialistisch onderscheid te maken tussen
Salafisme en lslam?
Antwoord:
Het is niet aan het college om uitleg te geven over religies of over de bronnen die daaraan
ten grondslag liggen.
8. Vindt u in tegenstelling tot de burgemeester van Almelo dat er wel een geloofspolitie
moet komen, zo nee waarom vindt u dat niet nodig?
Antwoord:
Wij komen het woord ‘geloofspolitie’ of de eventuele opvatting van de burgemeester van
Almelo over een dergelijke organisatie, niet tegen in het door u aangehaalde artikel in de
Tubantia. Het is het college ook niet duidelijk wat u verstaat onder ‘geloofspolitie’.
In meer algemene zin verwijzen wij naar artikel 6 van de Nederlandse grondwet waarin is
vastgelegd dat iedereen het recht heeft om zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel
of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid
volgens de wet.
9. Ben u het met de PVV-Enschede eens dat het college controle moet uitoefenen of er
foute predikers in de Moskee aanwezig zijn?
Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 3 en vraag 8. Logische consequentie daarvan is dat de
verantwoordelijkheid voor en de controle op hetgeen gebeurt binnen een moskee, ligt bij het
moskeebestuur. Uit de contacten die wij onderhouden, rijst het beeld op dat de Enschedese
besturen zich bewust zijn van deze verantwoordelijkheid en consciëntieus toezien op hetgeen
in hun moskee gepredikt wordt.
Ten overvloede kunnen we nog toevoegen dat landelijke veiligheidsdiensten die zich
bezighouden met radicalisering, contact zoeken met de burgemeester indien zij daar
aanleiding toe zien.

10. Vindt het college dat de moskeebestuur verantwoordelijk is voor de boodschap die
wordt uitgedragen in de moskee?
Antwoord:
Zie antwoord op vraag 9.
11. Vindt het college dat de gemeente die verantwoordelijkheid moet controleren?
Antwoord:
Zie antwoord op vraag 9.
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