
Corsanummer: 2000057261

Op 11 mei 2020 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 
Betreft beantwoording schriftelijke vragen van de heer Elferink (PVV) inzake Terreurgroepering 
IS en afsplitsing in Enschede .

Vraag 1:
Zijn de genoemde krantenartikelen u bekend?

Antwoord:
Ja

Vraag 2:
Is er nav het feit dat een terrorist gewoon aan het werk was bij 1 van onze zorginstellingen 
gesprekken met deze genoemde zorginstelling gevoerd, hoe dit in hemelsnaam heeft kunnen 
gebeuren, op welke basis, welke papieren en kwaliteiten is de man aangenomen? Is er een 
kopie van het paspoort gemaakt etc etc zo nee waarom niet zo ja op welke basis is deze man 
dan aangenomen?

Antwoord:
De politie heeft, zoals ook in het artikel wordt gesteld, gesprekken gevoerd met de 
zorginstelling. Vanuit de gemeente hebben deze gesprekken niet plaatsgevonden. De 
gemeente heeft geen toezichthoudende taak als het gaat om het personeelsbeleid van- (en 
de daarbij gehanteerde criteria door-) een zorginstelling  en of uitzendbureau. 
Er lijkt sprake te zijn van succesvol gebruik van een VOG onder valse voorwendselen. Dat is 
strafbaar. De VOG heeft een belangrijke screeningsfunctie. In zijn algemeenheid geldt dat de 
werkgever moet toezien op iemands kwaliteit en integriteit. Uitzendkrachten in 
jeugdinstellingen kunnen in aanraking komen met kwetsbare minderjarigen. Daarin kan 
sprake zijn van een (tijdelijke) afhankelijkheid. Daarom ook dient een werkgever ervoor te 
zorgen dat ook uitzendkrachten beschikken over een verklaring omtrent het gedrag (VOG). 
Het is de taak van de werkgever om de identiteit van een werknemer en een VOG op 
echtheid te controleren. De beide betrokken instellingen hebben naar aanleiding van het 
voorval wel zelf contact gezocht met OZJT en een  verklaring afgegeven. Daarin is 
beschreven hoe het heeft kunnen gebeuren en wordt beschreven hoe men dit in de toekomst 
wil voorkomen.  
Ook is aangegeven dat betrokkene slechts zeer kort (enkele diensten) werkzaam is geweest 
bij de instellingen, waarna men ivm zijn functioneren de samenwerking op eigen initiatief 
heeft beëindigd. Dit vond plaats in 2018. Enkele maanden later zijn vanuit de politie de 
instellingen gehoord.

Vraag 3:
Is het mogelijk dat de terrorist banden heeft met eigenaren of directieleden van de 
zorginstelling en gaat u daarop controleren?

Antwoord:
Is het mogelijk dat de terrorist banden heeft met eigenaren of directieleden van de 
zorginstelling en gaat u daarop controleren?

Vraag 4:



Weet u van het bestaan van familie en vrienden in Enschede in relatie tot Hardi N. en is dat 
onderzocht, zo nee gaat u dat nog onderzoeken.

Antwoord:
Zie het antwoord op bovenstaande vraag, deze vraag is geen vraag voor de burgemeester 
maar voor de opsporings- en veiligheidsdiensten. 

Vraag 5:
Kan er worden verondersteld dat er meer verdachte personen, zonder enige vorm van 
controle in Enschedese zorginstellingen te werk worden gesteld, en gaat u dat controleren?



Antwoord:
Zie het antwoord op bovenstaande vragen. De gemeente heeft geen taak als het gaat om het 
personeelsbeleid van zorginstellingen en/of op het toezicht hierop. 
Verder is er wel degelijk controle, namelijk screening door VOG. Alleen in deze casus is er 
sprake geweest (waarschijnlijk) van identiteitsfraude.
In algemene zin is de afgelopen jaren geïnvesteerd om het sociaal domein (jeugd, onderwijs, 
zorg en welzijn) als volwaardig partner onderdeel te laten uitmaken van de lokale integrale 
aanpak gericht op het tegengaan van radicalisering. Zo is er vanuit de Rijksoverheid een 
landelijk ondersteuningsaanbod beschikbaar gesteld ter bevordering van de 
handelingsvaardigheid van ketenpartners en professionals, met een specifieke focus op 
samenwerking met het jeugddomein. Er zijn bijvoorbeeld trainingen beschikbaar voor 
professionals om signalen van radicalisering te herkennen. 

Vraag 6:
Zijn er leden van de afsplitsing Hazimi woonachtig in Enschede en kunt u uitleggen hoe zeker 
uw antwoord is?

Antwoord:
Deze beweging is geen organisatie an sich; het is wel een extremistische ideologische 
stroming binnen ISIS, sterk intolerant ten opzichte van, in hun ogen, niet-gelovigen. De 
burgemeester heeft er vertrouwen in dat hij, indien aan de orde, geïnformeerd wordt over 
deze fenomenen. Bovendien rapporteert het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) van 
de NCTV periodiek over ontwikkelingen in de dreiging, waar de Hazimi-stroming reeds in juni 
2017 in genoemd is. 
Indien er sprake is van signalen van radicalisering of extremistische uitingen door individuen, 
worden die multidisciplinair opgepakt. Er wordt een inschatting gemaakt van de risico’s en 
handelingsperspectieven en interventies worden met verschillende (lokale en landelijke) 
partners afgestemd en ingezet. Er is daarbij ook aandacht voor de specifieke ideologie die 
iemand aanhangt,

Vraag 7:
Bent u in contact met de binnenlandse veiligheidsdiensten over deze groepering en hun 
aanwezigheid in de regio en hoe frequent is dat contact.

Antwoord: 
Er is contact met verschillende organisaties in de veiligheidsketen op lokaal en nationaal 
niveau, waaronder de veiligheidsdiensten; daarover worden verder geen mededelingen 
gedaan.

Vraag 8:
Hoe vaak wordt u bijgepraat over de mogelijkheid dat een terrorist verdachte zich ophoudt in 
Enschede?

Antwoord: 
Zie bovenstaande antwoorden. Verschillende lokale partijen in de zorg- en veiligheidsketen 
zijn alert op signalen van radicalisering of extremistische uitingen door individuen en/of 
organisaties. De opsporings- en veiligheidsdiensten informeren de burgemeester naar eigen 
inzicht.

Enschede, 30 juni 2020

Burgemeester en Wethouders van Enschede,
de loco-Secretaris, de Burgemeester,
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