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Antwoorden op schriftelijke vragen ex artikel 41
Regelement van Orde vragen over lesorganisaties in

Hilversum met sterk salafistische invloeden

Geachte leden van de raad,
Op 13 september jl. heeft de fractie van het CDA artikel 41 vragen gesteld inzake lesorganisaties in
Hilversum met sterk salafistische invloeden.
Hierbij de schriftelijke beantwoording van de vragen.
Vraag 1
1.Heeft het college kennis genomen van het onderzoek van NRC en Nieuwsuur inzake salafistische
lesorganisaties?
Antwoord vraag 1
Het college heeft kennis genomen van het onderzoek van Nieuwsuur en NRC en de artikelen hierover in
NRC en de uitzendingen hierover in Nieuwsuur.
Vraag 2
2.Was het college bekend met de aanwezigheid van drie van dergelijke ‘scholen’ in de gemeente
Hilversum?
Antwoord vraag 2
Het college weet dat dat er twee islamitische organisaties zijn die zich bezighouden met religieuze
vorming van jongeren. Of deze vorming Salafistisch van aard is, weten we op dit moment niet. Het college
benadrukt dat het niet om regulier islamitisch basisonderwijs gaat. Hilversum kent één islamitische
basisschool (Ayoub) en deze school valt niet onder het bestuur van ISBO.
Vraag 3
3.Is er een verklaring waarom er in Hilversum een naar verhouding groot aantal van deze ‘scholen’
aanwezig is?
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Antwoord vraag 3
Het is niet aan het college om toezicht te houden op religieuze vorming van jongeren binnen deze
‘scholen’. Ook bij andere religies kijkt het college niet op inhoud mee. Artikel 6 uit de Grondwet
garandeert de vrijheid van godsdienst. De overheid bemoeit zich niet met de manier waarop mensen hun
religie belijden, behalve als daarmee de wet wordt overtreden.
Vraag 4
4.Deelt het college onze mening dat het een zorgelijke ontwikkeling is als er in Hilversum aan kinderen
wordt geleerd zich af te keren van onze samenleving en onze inwoners en dat dit een voedingsbodem kan
zijn van extremisme?
Antwoord vraag 4
Mocht sprake zijn van dergelijke ontwikkelingen dan is dit een onwenselijke ontwikkeling.
Vraag 5
5.Welk beleid voert de gemeente Hilversum om alle burgers betrokken te houden bij onze samenleving?
Antwoord vraag 5
De missie uit de Kadernota Sociaal Domein 2017-2021 is een leidend principe in al onze beleidsplannen.
Daarin stelt de gemeente dat iedere bewoner erbij hoort en er toe doet. Iedere inwoner doet mee naar
vermogen en draagt bij aan onze samenleving. Dit wordt ondersteund door onder meer de op te stellen
inclusieagenda, de op te richten diversiteitsraad, in het buurtenbeleid en het lokaal bondgenotenoverleg.
Als college dragen wij bij aan het creëren van een gezonde, sterke en sociale samenleving.’
Vraag 6
6. Is er naar aanleiding van het onderzoek van NRC en Nieuwsuur reden voor het college om extra
maatregelen te nemen?
Antwoord vraag 6
Wanneer vanuit (rijks) overheidswege signalen komen dat er in Hilversum zorgwekkende ontwikkelen
plaatsvinden, volgt de gemeente Hilversum het normatief kader van het Rijk. Daarin worden richtlijnen
voor de lokale overheid aangereikt wanneer het gaat om problematisch (groeps) gedrag.
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