
 

 

Van: PvdA fractie 
Aan: college van B&W 
Datum: 23 januari 2015 
Betreft: vragen artikel 51 nav religieus geweld 
in de wereld 
 
Geacht college van B&W, 
 
Bij de algemene politieke beschouwingen wees de PvdA Maassluis er al op dat de 
internationale onrust en geweldspiraal ook de inwoners van Maassluis raakt. Via allerhande 
media komen de verschrikkingen bijna real-time via de huiskamers en smartphones onze 
samenleving binnen. Het vreselijke geweld van ISIS, het geweld in Israël en de Palestijnse 
gebieden, de aanslagen in Parijs en andere plekken resoneren door in Nederland. Er zijn 
mensen die het extremisme van enkelen projecteren op alle moslims. Tegelijkertijd zijn er 
ook jongeren die terreurdaden goedpraten of zelfs steunen. In de burgemeesterswijk zijn 
bekladdingen met het ISIS logo aangetroffen. Of dat ‘gewoon’ choquerend is bedoeld of 
serieus is, weten we niet. Feit is wel dat het meerdere malen is aangebracht. 
 
Andersom zijn in Zweden brandbommen naar moskeeën gegooid. In Nederland hebben ook 
mensen opgeroepen dit soort aanslagen ook in Nederland te plegen. Zelfs in buurgemeente 
Vlaardingen heeft zich een incident voorgedaan. Ook worden in het land Joodse 
gebedshuizen en scholen bedreigd en beveiligd. Diverse (Joodse en Islamitische) organisaties 
hebben inmiddels aangifte gedaan en overkoepelende organisaties hebben Moskeeën en 
Synagogen geadviseerd om burgerwachten in te stellen.  
 
Steeds meer mensen, helaas ook in Maassluis, voelen zich daardoor onveiliger en worden 
wantrouwender over anderen groepen inwoners. De PvdA Maassluis vindt dat deze 
maatschappelijke ontwikkelingen moeten worden gekeerd en het extremisme, haatzaaien 
en/of geweld van enkelen niet op hele groepen wordt geprojecteerd.  
 
Als PvdA Maassluis vinden we het van belang dat alle inwoners van Maassluis zich veilig zijn 
en zich veilig voelen. Ongeacht afkomst, geloof, geaardheid of welk onderscheid dan ook. 
Wij vinden dat juist in deze tijd de sociale samenhang, vooral ook tussen verschillende 
groepen in de stad, moet worden bevorderd, om de negatieve krachten en angsten te 
bestrijden. 
 
Gelukkig zien we dat er ook prachtige initiatieven van eensgezindheid, verbroedering en 
wederzijds begrip. Niet alleen bij de demonstratie in Parijs, maar ook in Maassluis, waar een 
waardige herdenking plaatsvond. Het maatschappelijke debat wordt veelal via de media 
gevoerd en voor de PvdA Maassluis is het van belang dat dat ook in de Maassluise 
samenleving wordt georganiseerd. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft 
bijvoorbeeld een aantal debatavonden laten organiseren, waar alle belangstellenden van 
allerlei achtergrond aanwezig waren. Mits dat met wederzijds respect wordt gedaan, kan dat 
bijdragen aan  een meer ontspannen samenleving.  
 



 
 
De PvdA fractie heeft daarom de volgende vragen: 
 

1. Heeft u contact opgenomen met de verschillende religieuze organisaties in Maassluis 

nav de recente ontwikkelingen? Zo ja, zijn hierbij ook signalen afgegeven over de 

over de veiligheid?  

2. Welke mogelijkheden ziet u om, naast de bijeenkomst ter protest tegen het geweld 

in Parijs, om ook in Maassluis te zorgen voor een respectvolle dialoog tussen 

verschillende – groepen van- Maassluizers om zo spanningen weg te nemen of te 

voorkomen? Ziet u kans om, net zoals in Rotterdam, een goed maatschappelijk debat 

te organiseren?  

3. Welke inzet pleegt u om radicalisering te voorkomen en te bestrijden?  
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Geachte fractie, 

Ingevolge artikel 51 van het reglement van orde voor de raadsvergaderingen c.a. heeft uw fractie 
schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van religieus geweld. 
In deze brief zullen wij uw vragen, in de volgorde waarin ze door u zijn gesteld, cursief weergeven, en 
aansluitend beantwoorden. 

1. Heeft u contact opgenomen met de verschillende religieuze organisaties in Maassluis naar 
aanleiding van de recente ontwikkelingen? Zo ja, zijn hierbij ook signalen afgegeven over de 
veiligheid? 

Begin januari heeft een gezamenlijk overleg van Turkse en Marokkaanse organisaties uit Maassluis met 
het gemeentebestuur plaatsgevonden. Hoewel er geen signalen waren bij de gemeente of deelnemende 
organisaties van dreiging wilde men naar aanleiding van de gebeurtenissen elders in Europa graag met 
elkaar van gedachten wisselen over de situatie in Maassluis. Bovendien voert de burgemeester 
regelmatig overleg met vertegenwoordigers van aIle gezindten over maatschappelijke ontwikkelingen. 

2. Welke mogelijkheden ziet u om, naast de bijeenkomst ter protest tegen het geweld in Parijs, om 
ook in Maassluis te zorgen voor een respectvolle dialoog tussen verschillende- groepen van-
Maassluizers om zo spanningen weg te nemen of te voorkomen? Ziet u kans om, net zoo's in 
Rotterdam, een goed maatschappelijk debat te organiseren? 

Momenteel zijn wij bezig met de voorbereidingen voor een eerste Stadsgesprek, de raad wordt hierbij 
nadrukkelijk betrokken. Het Stadsgesprek zal plaats vinden op 25 maart aanstaande. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111 



ons kenmerk: 	ADV-15-03071/Z-15-13442 

3. Welke inzet pleegt u om radicalisering te voorkomen en te bestrijden? 
Naast de contacten met de gemeenschap zet de gemeente Maassluis integraal in waarbij de landelijke 
lijn gevolgd wordt die uitgezet is door het ministerie van veiligheid en justitie. Deze lijn bestaat uit 3 
pijlers; preparatie, preventie en aanpak. Binnen de eerste pijler gaat het vooral om het opbouwen van 
effectieve netwerken, verkenning en de organisatie van informatie. Met goede contacten binnen de 
gemeenschap, afspraken op regionaal niveau over informatie-uitwisseling, het aanwijzen van een 
gemeentelijke contactpersoon en het starten van een "awareness training" voor eerstelijns-
medewerkers vanuit diverse organisaties, wordt hier al uitvoering aangegeven. Bij de tweede pijler 
dient te worden opgemerkt dat hier ook nationaal nog veel in ontwikkeling is. De reden waarom mensen 
radicaliseren is complex en zeer individueel van aard. Vandaar dat binnen deze pijler de 
persoonsgerichte aanpak, in de driehoek gemeente, politie, justitie voor nu voorop staat. Binnen de 
derde pijler, Aanpak, geldt dat voor aIle vormen van radicalisering maatwerk van belang is. De 
gemeente heeft binnen deze pijler vooral een rol wanneer de inzet van bestuurlijke maatregelen worden 
overwogen. Binnen deze pijler wordt in het Veiligheidshuis Rotterdam gestart met een casuistiek 
overleg. Maassluis sluit samen met de gemeenten Vlaardingen en Schiedam aan. 

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geInformeerd 

Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethoutiers van Maassluis, 
de s cretaris, 	 de 	rgemeester, 

mr A.J.T. Korthout 	 en 
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