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Bijlagen 

Naar aanleiding van de door u gestelde vragen ex art.40 RvO inzake bovenvermeld onderwerp 
delen wij u het volgende mede. 

Vraag 1. 
Heeft het college cijfers of schattingen beschikbaar over het aantal salafisten in Breda? 

Antwoord 1. 
Volgens de NCTV vormen salafisten een minderheid onder de soennitische moslims in Nederland. 
Het precieze aantal aanhangers van het Salafisme is niet vast te stellen vanwege de diversiteit en 
diffuse begrenzing van de stromingen. Het Salafisme is bovendien intern gefragmenteerd door het 
ontbreken van een centrale autoriteit en verschillen van mening. 

Vraag 2. 
Zijn er op dit moment situaties bekend bij het college waarbij salafisten zich hebben gemengd in 
islamitische instellingen of actief gematigde moslims ronselden? 

Antwoord 2. 
Bij het Veiligheidshuis Baronie Breda zijn op dit moment geen signalen bekend van situaties 
waarbij salafisten zich hebben gemengd in islamitische instellingen of actief gematigde moslims 
hebben geronseld. Het Veiligheidshuis Baronie Breda is alert op signalen rondom extremisme, 
radicalisering en eventuele ronselpraktijken. Ook de islamitische organisaties zelf zijn alert op 
eventuele signalen en melden dit bij het Veiligheidshuis wanneer daar sprake van is. Andere 
organisaties, zoals CTER (Contraterrorisme, Extremisme en Radicalisering) , de AIVD (Algemene 
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst), het NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en 
Veiligheid) en het Openbaar Ministerie vervullen ook een rol in deze signalering. 
Vanuit de AIVD is bekend dat een salafistische moskee in Den Haag contacten heeft met de 
islamitische jongerenorganisatie in Breda. Ook het Veiligheidshuis Baronie Breda heeft contact met 
deze jongerenorganisatie in Breda. Het veiligheidshuis Baronie Breda volgt actief of er wordt 
geronseld en laat zich informeren door betrokken instanties zodat kan worden opgetreden indien 
nodig. 
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Vraag 3. 
Is het college het met de Bredase WD eens dat het belangrijk is dat de gemeente samen met 
islamitische scholen, moskeeën en andere instellingen moet kijken hoe voorkomen kan worden dat 
bepaalde personen met geweld en intimidaties zich in deze meer gematigde instellingen naar 
binnen weten te werken? 

Antwoord 3. 
Ja, dat is heel belangrijk. De gemeente is momenteel in gesprek met de islamitische organisaties in 
Breda om te kijken hoe dreigende radicalisering gesignaleerd en opgepakt kan worden. 
Medewerkers van het Veiligheidshuis Baronie Breda onderhouden actief contact met de 
verschillende islamitische organisaties in Breda. 

Vraag 4. 
Wat is volgens het college de rol van de gemeente om deze extreme situaties aan te pakken? 

Antwoord 4. 
De gemeente Breda heeft een regierol in de aanpak van radicalisering. Gezien de regierol van de 
gemeente is het van belang om voorbereid te zijn op mogelijke spanningen (polarisatie) en 
radicalisering. Hiertoe zijn diverse maatregelen getroffen (zie antwoord vraag 5). Naast haar 
regierol heeft de gemeente ook een signaleringsrol. Actieve betrokkenheid bij de Bredase 
gemeenschappen helpt de gemeente om eventuele signalen op te pikken en vroegtijdig in te 
grijpen. We maken hierbij zoveel mogelijk gebruik van de bestaande contacten en netwerken in 
Breda. Op het moment dat er bij een individu of een groep signalen zijn van startende radicalisering 
bekijkt het Veiligheidshuis samen met de partners de situatie en wordt er bepaald welke actie er 
nodig is om verdere radicalisering te voorkomen en terug te dringen. 

Vraag 5. 
Welke instrumenten heeft het college ter beschikking om zowel preventief al repressief op te 
treden? 

Antwoord 5. 
Gelet op de omvang en complexiteit van het begrip radicalisering is het van belang om te komen tot 
een integrale aanpak met een combinatie van preparatie (vroegsignalering en snelle respons), 
preventie (tegengaan van voedingsbodems en versterken van de weérbaarheid) en repressie (in 
het geval van extreme situaties). Daartoe zijn reeds een aantal maatregelen getroffen: 

• Contactpersonen radicalisering zijn aangewezen binnen de gemeente Breda. 
Zij onderhouden een groot netwerk van professionals die van betekenis kunnen zijn bij het 
tegengaan van radicalisering, zowel op lokaal, regionaal als landelijk niveau en zowel uit 
het justitiële veld als uit het zorgveld. Ook zorgen zij ervoor dat signalen snel worden 
gedeeld met alle instanties die op dat moment van doorslaggevende betekenis kunnen 
zijn. Bij signalen van radicalisering grijpen zij in en organiseren een netwerkberaad vanuit 
het Veiligheidshuis. De Gemeente Breda beschikt zo over een duidelijke structuur met een 
centraal aanspreekpunt waar signalen over radicalisering gemeld, verzameld, gedeeld en 
geduid kunnen worden om vervolgens al dan niet de noodzakelijke interventies uit te 
kunnen zetten. 

• Investeren in deskundigheidsbevordering: Inmiddels is er een breed netwerk opgebouwd 
van professionals die getraind zijn in awareness voor eventuele signalen in de praktijk. Wij 
bieden deze training vanuit de gemeente samen met het Veiligheidshuis Baronie Breda 
aan het werkveld aan . 

• Een actieve samenwerking is vormgegeven met expertorganisaties op het gebied van 
radicalisering, zoals de AIVD en het NCTV. 

• De mogelijkheid om deskundigheid extern in te vliegen op het moment dat er signalen van 
radicalisering zijn, waaronder het Familie Steunpunt Radicalisering en het Openbaar 
Ministerie. 
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• Investeren in vertrouwensrelaties met maatschappelijke organisaties en religieuze 
instellingen door onder andere het gebruik van sleutelfiguren. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Breda, 


