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V. Bongaerts

Geachte heer Van Gellecom,
Op 19 september 2017 heeft u ons op grond van artikel 33 van het Reglement van orde voor de
vergaderingen van de raad van de gemeente Echt-Susteren schriftelijke vragen gesteld over
radicalisering. Onderstaand treft u met opneming van uw inleiding onze antwoorden op uw vragen aan.
Inleiding
Uit een recent gepubliceerd inspectierapport van het ministerie van veiligheid en justitie blijkt dat
de helft van de gemeenten nauwelijks iets doet tegen radicalisering. Vooral kleine en middelgrote
gemeenten tot 100.000 inwoners voeren geen antiradicaliseringsbeleid. Volgens het rapport geven
deze gemeenten aan dat het probleem niet bij hen speelt en is het daarom onnodig om te
investeren in voorlichtingsprogramma's of het opleiden van ambtenaren. De inspectie stelt dat
daardoor mogelijk problemen over het hoofd worden gezien.
Uit een ander krantenartikel van dagblad de Limburger d.d. 31 januari 2015 met de titel "Hoe
Maaseik Jihad City werd" blijkt dat onze buurgemeente Maaseik concreet geconfronteerd is met
radicalisering (onder meer met de groep sharia4belgium) en te maken heeft gehad met
geradicaliseerde personen die zijn afgereisd naar Syrië. Derhalve zijn er concrete voorbeelden dat
dit probleem wel degelijk speelt in onze regio in kleinere gemeenten.
In navolging hierop wens ik dan ook de volgende vragen te stellen aan het college van B&W:
Vraag 1
Antwoord
Vraag 2

Antwoord

Deelt u onze visie dat de aanpak van radicalisering en gewelddadig jihadisme
anno 2017 een van de belangrijkste thema's in het internationale- en
nationale veiligheidsbeleid dient te zijn?
Ja
Deelt u de visie van de inspectie, welke door ons wordt onderschreven, dat
door het negeren van het probleem door kleine gemeenten, mogelijke problemen
die adequate aanpak vereisen over het hoofd kunnen worden gezien en dit zeer
verontrustend is?
Ja
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Vraag 3
Antwoord
Vraag 4
Antwoord
Vraag 4a
Antwoord

Vraag 5
Antwoord

Deelt u onze mening dat radicalisering niet past binnen onze gemeenschap
en adequaat bestreden dient te worden omdat hiermee de leefbaarheid en
veiligheid kan worden aangetast.
Ja
Behoort de gemeente Echt-Susteren tot de gemeenten die nauwelijks iets doen
tegen radicalisering?
Nee
Zo nee, kunt u ons een concrete uiteenzetting geven van het antiradicaliseringbeleid dat de gemeente Echt-Susteren voert?
Medewerkers van o.a. de gemeente Echt-Susteren, politie, veiligheidshuis, AZC en
scholen volgen opleidingen om radicalisering te kunnen signaleren. Op provinciaal-,
regionaal- en lokaal niveau zijn wij structureel in overleg met sleutelfiguren om deze
signalen nader te kunnen duiden en hierop te reageren en te interveniëren indien nodig.
Dit is echter niet in een beleidsnotitie beschreven. In 2018 wordt het integraal
veiligheidsbeleid Echt-Susteren 2019-2022 ontwikkeld, waar radicalisering een
onderdeel van zal zijn. Bovendien zal begin 2018 een informatiebijeenkomst voor o.a.
de gemeenteraad georganiseerd worden rond het thema 'radicalisering' met diverse
deskundige sprekers.
Zijn er op dit moment concrete aanwijzingen van radicalisering binnen onze
gemeente?
Nee

Op grond van artikel 33 van het Reglement van orde zullen de vragen en antwoorden op de lijst van
ingekomen stukken van de volgende raadsvergadering worden geplaatst.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,

drs. G.W.T. van Balkom
secretaris
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