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Haarlems Dagblad dat moskeeën radicale moslims weren uit hun gebedshuizen 

Geachte fractie van Trots Haarlem, 

Op 7 september 2015 heeft u vragen gesteld ex artikel 38 RvO naar aanleiding van 
berichtgeving in het Haarlems Dagblad dat moskeeën radicale moslims weren uit 
hun gebedshuizen. 

Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Gelet op de onderlinge 
samenhang van diverse vragen hebben wij er bij de beantwoording daarvan voor 
gekozen om een clustering toe te passen. Voor een compleet beeld van de context 
voegen wij uw brief bij deze antwoordbrief. 

Vragen 1, 2, 3 en 4: 
• Is bij het college bekend of in Haarlem ook radicale moslims uit moskeeën 

worden geweerd? 

• Zo nee, is het college dan bereidt te achterhalen of dit in Haarlem plaatsvindt? 

• Zo ja, als dit wel bekend is of het college even theoretisch wil aannemen dat dit 
wel in Haarlem gebeurt of wellicht gaat gebeuren, wat is dan de mening van 
het college over deze ontwikkeling. 

• Vind het college dit een gewenste ontwikkeling, een vorm van discriminatie of 
een noodkreet van de moskeeën? Graag extra toelichting. 

Het college heeft hieromtrent navraag gedaan bij verschillende contactpersonen uit 
de Haarlemse islamitische gemeenschap, moskeeën in Haarlem en het basisteam 
Politie Haarlem. Er zijn tot op heden geen voorbeelden bekend en/of signalen dat 
dit in Haarlem plaatsvindt en/of heeft plaatsgevonden. Uit gesprekken met de 
moskeeën in Haarlem is wel gebleken dat ze in het algemeen alert zijn op het weren 
van radicale elementen in en rond hun moskee en dat er een grote mate van 
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.bewustwording is onder de Haarlemse moskeeën om te voorkomen dat hun moskee 
misbruikt wordt voor werving en propaganda. Het college is van mening dat dit een 
gewenste ontwikkeling is. 

Een nadeel van het weren van radicale elementen uit moskeeën in algemene zin is 
dat werving en propaganda mogelijk meer in het verborgene zal plaatsvinden. 
NCTV, politie en andere partners zijn hier alert op. 

Daamaast blijkt uit de gesprekken met de verschillende contactpersonen uit de 
Haarlemse islamitische gemeenschap dat er volgens hun sprake lijkt te zijn van een 
vrij grote sociale controle in de gemeente Haarlem. Dit heeft als voordeel dat op het 
moment dat actieve, radicale predikers in Haarlem rondlopen, dit snel bekend wordt 
en actie op kan worden genomen. 

Vragen 5, 6 en 7: 
• In het algemeen overheerst de gedachte dat moskeeën een gunstige werking 

kunnen hebben ter voorkoming van radicalisering, zo ook bij TROTS Haarlem. 
Is het college van mening dat deze taak en verantwoordelijkheid bij moskeeën 
hoort te liggen? 

• Nu er mogelijk een ontwikkeling gaande is dat de invloed van moskeeën op ' 
verdachte figuren ' verloren gaat door moskeeverboden, welke visie en concrete 
dagelijkse aanpak heeft het college dan om radicalisering tegen te gaan? 
Graag concrete voorbeelden noemen. 

• Is het college bereid de moskeeën, als blijkt dat dit ook in Haarlem speelt, de 
helpende hand uit te steken? Want TROTS Haarlem is ervan overtuigd dat 
alleen samen een oplossing gevonden kan worden. 

Het college is van mening dat iedereen een taak en verantwoordelijkheid heeft ter 
voorkoming van radicalisering. Dit geldt niet alleen voor de gemeente, politie en 
het Openbaar Ministerie, maar ook voor vele andere organisaties en betrokkenen, 
waaronder de moskeeën. Waar nodig wil het college de Haarlemse moskeeën 
ondersteunen bij kwesties rondom radicalisering. 
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.Bij brief van 8 juni 2015 (BIS nummer 2015226192) is het integraal plan van 
aanpak radicalisering ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur waarin de 
visie en maatregelen ter voorkoming van radicalisering benoemd staan. 
Kortheidshalve verwijzen wij u naar deze brief. 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, _____ de burgemeester. 
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J. Scholten Schneiders 


