Gemeenteraad

Datum
: 19 oktober 2021
Contactpersoon
: Susanne Boerhof
Telefoonnummer : 026 3775906

Onderwerp: Berichtgeving NRC over onderzoeken radicalisering

Geachte raadsleden,
De afgelopen dagen publiceerde NRC over de wijze waarop gemeenten onderzoek zouden laten doen in
het kader van de aanpak van radicalisering. Omdat daarin gesuggereerd wordt dat ook de gemeente
Arnhem niet transparant en zelfs onrechtmatig zou handelen, leek het ons goed u direct actief te
informeren om vragen of onduidelijkheden die de berichtgeving mogelijk oproept meteen weg te nemen.
De gemeente Arnhem heeft geen onderzoeken uitgevoerd waarbij sprake was van infiltratie. Er zijn dus
ook geen gedupeerden als gevolg van onderzoek. Integendeel, wij hebben juist transparant en open met
de ouders, scholen en moskeeën gewerkt om radicalisering vóór te zijn, met alle waardering voor de
houding en inzet van de moskeeën. Dit doen we al sinds we in Arnhem in 2013 werden geconfronteerd
met jonge Arnhemse moslims die naar Syrië uitreisden, transparant en binnen de kaders van de wet
samen met vele partners in de stad en we laten ons naar tevredenheid ondersteunen door de expertise
en deskundigheid van onderzoeks- en adviesbureau NTA. Infiltratie is geen methode die wordt ingezet
en er is dan ook nadrukkelijk geen opdracht gegeven tot infiltreren van moskeeën of organisaties.
Net als in de rest van Nederland vinden wij radicalisering in de Arnhemse gemeenschap zorgelijk en
gevaarlijk voor de samenleving. Voor de betrokken ouders en familie is radicalisering schrijnend en
verdrietig. Toen wij rond 2013 met radicalisering en uitreizigers werden geconfronteerd, waren er veel
vragen en er was gebrek aan expertise, deskundigheid en een goede informatiepositie. Er moest beleid
worden ontwikkeld en de preventieve aanpak radicalisering moest nog helemaal worden uitgevonden en
opgetuigd, net als in de rest van Nederland.
Kenmerkend voor de wijze waarop wij sindsdien werken en ons beleid ontwikkelen, is dat we dit met
open vizier, transparant, binnen de kaders van de wet samen met onze partners als moskeebesturen,
onderwijs, jongerenwerkers en ouders doen. We hebben sinds 2013 ingezet op het ontwikkelen van een
netwerk waarin we gezamenlijk jonge Arnhemmers behoeden voor het uitreizen en eventuele gevaren
en dreigingen voor onze samenleving op tijd kunnen zien en zo nodig kunnen ingrijpen. Preventief als
het kan en repressief (via justitie) als het moet. We hebben voortdurend contact en samenwerking met
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onze bondgenoten, op een open manier, met respect voor de democratische beginselen zoals scheiding
van kerk en staat; ook na de publicaties van afgelopen weekend.
Om voortdurend kritisch te blijven op onze aanpak en daar waar mogelijk verbeteringen aan te brengen,
hebben we onze aanpak in 2019 laten evalueren onder leiding van prof. dr. Beatrice de Graaf,
hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. Sindsdien monitoren we onze aanpak en scherpen we deze
aan na consultatie van deskundigen en wetenschappers. Op 29 juni jl. informeerden we u over het
uitvoeringsplan voor dit jaar waarin de aanbevelingen zijn verwerkt.
Om onze aanpak te ontwikkelen en voor het verzorgen van bijvoorbeeld trainingen maken we gebruik
van het onderzoeks- en adviesbureau NTA. We maken gebruik van hun kennis en expertise en
betrekken hen bij het duiden van signalen. De probleemanalyse die NTA in 2014 maakte voor de
gemeente, bestond uit interviews die de respondenten hebben geautoriseerd en op hun verzoek
anoniem zijn verwerkt. Het rapport, dat in 2015 is opgeleverd, is destijds om die reden vertrouwelijk aan
het presidium toegelicht.
De Quick scan Extreem Rechts (NTA 2019) is openbaar, uw raad heeft deze op 19 december 2021
toegezonden.
Nadat in 2019 onze vaste adviseur een andere functie heeft gevonden, hebben we via NTA een
zelfstandig adviseur op interim basis aangetrokken bij het team veiligheid voor de aanpak van
radicalisering.
Gewelddadige radicalisering en extremisme zijn nog altijd een gevaar voor onze samenleving. We zullen
ons dan ook blijvend inspannen voor de veiligheid van onze inwoners en stad. Dat doen we binnen de
kaders van onze democratische rechtstaat en samen met onze inwoners en professionals.
Momenteel wordt gewerkt aan een aanvraag voor de versterkingsgelden die het Rijk ter beschikking stelt
voor de aanpak van radicalisering. Hierover wordt in december van dit jaar door het Rijk besloten. We
verwachten u over de wijze waarop wij deze middelen zullen inzetten in het eerste kwartaal van 2022 te
informeren.
Graag besluit ik deze brief aan u met mijn waardering voor de moskeeën en andere partners die er in
onderling contact voor zorgen dat bij ons in Arnhem geen plaats is voor de gewelddadige en
angstwekkende radicalisering. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit tot goede resultaten leidt.
Hoogachtend,
de burgemeester,

A. Marcouch
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