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Geachte heer, mevrouw. 

Op 17 februari 2014 heeft de fractie van Gemeentebelangen schriftelijke vragen 
gesteld over de aanpak van radicalisme en jihadisme in Hoogeveen. De vragen 
luidden als volgt(cursief) en de antwoorden zijn toegevoegd: 

1. Deelt het college de toenemende zorgen rondom radicalisering en in het 
bijzonder het jihadisme in Hoogeveen? 

Antwoord: Gezien de landelijke en internationale ontwikkelingen heeft het 
onderwerp de aandacht van het college. 

2. Is het college van mening dat zij hierbij een belangrijke verantwoordelijkheid 
heeft in de aanpak van radicalisering en Jihadisme? 

Antwoord: Er is zeker een rol voor de gemeente weggelegd, tezamen met 
politie, inlichtingendiensten en organisaties die hierin expertise hebben. 

3. Is de samenwerking, om de aanpak vorm en inhoud te geven, tussen Rijk en de 
gemeente Hoogeveen georganiseerd? 

Antwoord: Ja 

4. Welke maatregelen heeft het college genomen om de aanpak van 
radicalisering en Jihadisme, vorm en inhoud te geven? 

Antwoord: Dit thema is een structureel agendapunt van het lokale 
burgemeester - politie overleg. Ook wordt het structureel geagendeerd voor 
de districtelijke driehoek en wordt het op Noord-Nederlandse schaal 
besproken tussen politie en gemeenten. Verder zijn er contacten met 
wijkteams en sleutelfiguren uit de zelforganisaties. Ook worden bij 
zorginstellingen en scholen signalen opgevangen. 

5. Welke maatregelen heeft het college genomen om verdergaande radicalisering 
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en Jihadisme tegen te gaan? 

Antwoord: zie antwoord bij vraag 4 

6. Het VNG heeft een aantal acties geformuleerd (zie factsheet radicalisering: 
samenspel tussen Rijk en Gemeenten). Inhoeverre heeft het college invulling 
gegeven aan de uitvoering van deze acties? De genoemde acties zijn: 

a) Bouw een vertrouwensrelatie op met de islamitische gemeenschap en 
maatschappelijke organisaties. 

Deze relatie is er. 

b) Wijs binnen uw gemeente een dossierhouder aan; 

Deze is er. 

c) Stel het multidisciplinair casusoverleg in, om met relevante partijen af te 
stemmen hoe om te gaan met signalen en hoe die geduid kunnen worden. 

Indien noodzakelijk wordt deze op casusniveau ingericht 

d) Stel in samenwerking met lokale partners (onderwijs, wijkteams, sociaal 
domein) een preventieve aanpak op. 

Dat gebeurt en wordt -zonodig- geïntensiveerd. 

7. Zijn er signalen dat er "Hoogeveensche" islamitische jongeren vanwege hun 
ideologie als jihadstrijders naar Islamitische landen vertrekken om daar te 
strijden voor hun ideologie? En Zo ja, heeft de gemeente deze personen in 
beeld? 

Er zijn geen signalen. 

8. Bevinden zich in onze gemeente teruggekeerde jihadstrijders afzijn er signalen 
uit de gemeenschap die daarop wijzen ? En Zo ja, heeft de gemeente deze 
personen in beeld? 

Nee, op dit moment zijn er geen aanwijzingen daarvoor in Hoogeveen. 

9. De VNG voert gesprekken met het Rijk en ondersteunt gemeenten. Vanaf 2015 
is de mailbox radicalisering@vng.nl geopend voor algemene vragen van 
gemeenten over de preventieve aanpak van radicalisering. Maakt het college 
gebruik van deze mogelijkheid? 
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Als het nodig is, wordt daar gebruik van gemaakt. 

10. Via https://toolbox.extremisme.nctv.nl is een e-learning module volgen, die 
kan helpen bij de duiding van signalen. Daarnaast organiseert de NCTV 
trainingen voor sleutelpersonen en frontlijnwerkers en kunt u zich aanmelden 
voor het Landelijk Platform Lokale Professionals. Maakt het college of onze 
ambtenaren gebruik van deze mogelijkheid? 

Op voorhand niet omdat de lijnen die er zijn met het NCTV als vraagbaak op 
dit moment voldoende zijn. 

Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke^gfoet, 
burgemeestej>en wethouders. 

Henk de Vries 
secretaris 

)rel Loohuis 
burgemeester 


