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Uw raad heeft tijdens de beraadslaging inzake de As-Soennah moskee (ongewenste financiering)  op  
17 mei 2018 de door het raadslid de heer Grinwis ingediende motie ‘Geen subsidierelatie meer aangaan 
met As-Soennah moskee’ (RIS 299729) aangenomen.  
 
De motie luidt als volgt: 
 
Constaterende dat: 

- Uit onderzoek van Nieuwsuur en NRC is gebleken dat in de As-Soennah moskee deelname 
aan de gewapende jihad tegen sjiieten en alawieten (“ongelovigen”) in Syrië werd 
goedgekeurd en vrouwenbesnijdenis werd geadviseerd. 

 
Overwegende dat: 

- de AIVD en de NCTV stellen dat de overheid een rol heeft als het gaat om het tegengaan van 
anti- en ondemocratische tendensen op basis van religieuze, levensbeschouwelijke en 
politieke opvattingen wanneer de wet wordt overtreden, het functioneren van de 
democratische rechtsorde in het geding komt of de verhoudingen tussen burgers onderling 
in he t geding komen.  

 
Constaterende dat: 

- door de Tweede Kamer de motie Karbulut/Potters is aangenomen, ingediend op 15 
december 2015, waarin de regering wordt verzocht te bewerkstelligen dat 
overheidsorganisaties geen partners-, samenwerking- of subsidierelatie met deze 
organisaties aangaan en bestaande relaties te beëindigen. 

- de gemeente Den Haag de afgelopen jaren verschillende subsidierelaties heeft gehad met de 
As-Soennah moskee. 
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Van mening dat: 

- het onwenselijk is om samen te werken met, en daarmee ook legitimiteit en gezag te 
verschaffen aan, een organisatie waarin onder andere vrouwenbesnijdenis wordt 
geadviseerd en de gewapende jihad in Syrië wordt goedgekeurd.  

 
Verzoekt het college: 

- geen subsidierelatie met de As-Soennah moskee meer aan te gaan. 
 
Op 14 mei heeft de burgemeester een gesprek gevoerd met vier bestuursleden van de As-Soennah, 
waaronder de voorzitter. Tijdens dit gesprek is door de voorzitter van stichting As-Soennah toegezegd 
dat zij geen subsidie meer aan zullen vragen.  
 
Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan.  
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris de burgemeester 
 
Peter Hennephof Pauline Krikke 
 
 


