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Onderwerp 
Afdoening motie Onderzoek radicalisering bij deradicalisering 

  

Geachte leden van de gemeenteraad,  
 
Uw raad heeft tijdens de vergadering van 18 jili 2019 de door het raadslid mevrouw Davituliani 
ingediende motie ‘Onderzoek radicalisering bij deradicalisering’ (RIS303303) aangenomen. De motie 
roept het college op om in de toegezegde brief, naar aanleiding van de berichtgeving over 
radicalisering en jongerenwerk, een feitenrelaas op te nemen en in te gaan op genomen 
maatregelen en de inzichten mee te nemen in het al aangekondigde onafhankelijk onderzoek. De 
motie luidt als volgt: 
 
Constaterende, dat: 

• Het AD vandaag berichtte dat er in de Haagse wijken Transvaal en de Schilderswijk 
jongerenwerkers actief zouden zijn die radicalisering bevorderen en jongeren 
waarschuwen hoe inlichtingendiensten radicalisering herkennen;  

 
Overwegende, dat: 

• Jongerenwerkers juist de rol hebben om radicalisering tegen te gaan, en het zeer 
zorgelijk en onacceptabel is als zij hun kennis zouden gebruiken om radicale 
opvattingen te maskeren;  

• Het college eerder deze week al heeft aangekondigd om onderzoek te doen naar 
vermeende misstanden bij Xtra Welzijn, waarbij in ieder geval zal worden gekeken 
naar financiën, de organisatiecultuur, de kwaliteit van het welzijnswerk en de relatie 
met en de positie van andere samenwerkingspartners in wijken en buurten;  

• Het gezien de berichtgeving noodzakelijk is om ook te onderzoeken of er binnen het 
welzijnswerk inderdaad jongerenwerkers actief zijn die radicalisering in de hand 
werken;  

• De burgemeester heeft toegezegd met een brief te komen naar aanleiding van de 
berichtgeving over radicalisering en jongerenwerk;  
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• In de toegezegde brief naar aanleiding van de berichtgeving over radicalisering en 
jongerenwerk een feitenrelaas aan de raad te doen toekomen en in te gaan op genomen 
maatregelen;  

• Deze inzichten mee te nemen in het al aangekondigde onafhankelijke onderzoek naar 
vermeende misstanden bij Xtra Welzijn; 

 
En gaat over tot de orde van de dag.  
 
Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van de motie. Het college verwijst hiervoor 
naar de raadsmededeling onder RIS303371 waarin wordt ingegaan op de berichtgeving en het eerder 
aangekondigde onafhankelijke onderzoek. Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de wnd. secretaris, de burgemeester, 
 
Peter van Heerwaarden Pauline Krikke 
 
 


