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De raadsleden de heer Kucuk en mevrouw Faid hebben op 30 januari 2017 een brief met daarin acht
vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
Inleiding:
Zoals de rest van de wereld waren wij geschokt na het horen van verschrikkelijke nieuws van de
terroristische aanslag op een gebedshuis in Canada. Verschillende moskeeën in Nederland zijn
overgegaan tot het treffen van veiligheidsmaatregelen. De angst zit er dan ook goed in bij
islamitische organisaties. Wij zijn benieuwd naar de rol die de gemeente Den Haag kan vervullen om
bij islamitische organisaties de angst weg te nemen of te verkleinen en stellen daarom de volgende
vragen:
1.

Is het college bekend met de veiligheidsmaatregelen die islamitische organisaties nemen? *

Ja.
2.

Is het college het met ons eens dat het beveiligen van openbaar toegankelijke gebouwen, zoals
moskeeën, geen sinecure is? Zo nee, waarom niet?

Ja.
3.

Is het college het met ons eens dat veiligheid een belangrijk onderwerp is waar
maatschappelijke organisaties waar veel mensen samenkomen beleid op moeten maken? Zo
nee, waarom niet?

Ja. Dat geldt standaard al voor calamiteiten als brand en, afhankelijk van de situatie, ook voor
dreiging.
4.

Kan het college ons vertellen op welke wijze maatschappelijke organisaties bij de gemeente Den
Haag terecht kunnen voor advies rondom veiligheid? Zo nee, waar kunnen maatschappelijke
organisaties terecht met veiligheidsvraagstukken?

Dat hangt af van het soort maatschappelijke organisatie en de aard van de veiligheidsproblematiek.
De veiligheid van religieuze organisaties heeft de bijzondere aandacht van het college. Hierover vindt
regelmatig overleg plaats met de desbetreffende organisaties. Afhankelijk van de concrete
(dreigings)situatie worden maatwerk-maatregelen getroffen. De gemeente laat zich daarbij voeden
door informatie en advies van onder meer de politie en de NCTV.
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De veiligheid in en rond moskeeën is een vast aandachtspunt in het periodiek overleg tussen
moskeebesturen en de burgemeester. Naar aanleiding van de zorg die moskeebesturen in dit overleg
hebben uitgesproken is half 2016 gestart met een proef om de veiligheid van moskeeën te verbeteren.
Enkele moskeeën zijn geschouwd op veiligheid en in januari 2017 zijn een drietal informatieavonden
belegd met alle moskeebesturen waarin een veiligheidsexpert aan moskeeën verschillende
veiligheidsonderwerpen heeft toegelicht. In 2017 zullen meerdere moskeeën worden geschouwd op
veiligheidsmaatregelen. Deze schouw levert een gericht advies op om de veiligheid te verbeteren. Het
gaat dan deels om interne maatregelen die de moskee zelf kan treffen maar ook om maatregelen die
samen met de overheid getroffen kunnen worden.
5.

Kan het college aangeven of maatschappelijke organisaties in het algemeen op (financiële)
steun kunnen rekenen van de gemeente Den Haag wat betreft veiligheidstrainingen en BHVcursussen? Zo nee, waarom niet?

Elke (maatschappelijke) organisatie is primair zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van haar eigen
gebouw en haar bezoekers.
6.

Is het college het met ons eens dat het betrekken van de directe omwonenden van
maatschappelijke organisaties, zoals moskeeën, bij veiligheidsbeleid de veiligheid kan
verbeteren? Omwonenden kunnen immers melding doen van verdachte situaties. Zo nee,
waarom niet?

Ja. Het versterken van de relatie met de omgeving is een aandachtspunt in de met moskeebesturen
gehouden veiligheidsoverleggen en is ook aan bod gekomen bij de eerder genoemde
informatieavonden in januari 2017.
7.

Kan het college aangeven of inwoners van wijken als Transvaal en de Schilderswijk, vergeleken
met andere wijken, goed vertegenwoordigd zijn bij Burgernet? Zo nee, waarom niet?

Rond 31.000 Hagenaars doen mee aan Burgernet. Dit aantal is goed verspreid over de diverse wijken
Overigens zijn er naast Burgernet nog vele andere instrumenten om burgers bij veiligheid te
betrekken, zoals buurtpreventieteams en whatsapp-groepen.
8.

Burgemeester de Blasio van New York heeft de islamitische gemeenschap in zijn stad laten
weten dat de stad en de politie hen zullen beschermen en dat zij alle haat en vooroordelen zullen
bestrijden. Is het college het met ons eens dat een dergelijk statement vanuit het college een hart
onder de riem zou betekenen voor de islamitische gemeenschap in Den Haag? Zo nee, waarom
niet?

Het college heeft dit diverse malen uitgesproken in overleggen met de moskeebesturen.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de locoburgemeester,
mw. A.W.H. Bertram

Th.J.A.M. de Bruijn

*http://www.volkskrant.nl/buitenland/terroristische-aanslag-op-moskee-quebec-zesdoden~a4455370/
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