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onderuverp
Vragen ex artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad m.b.t. artikel doorbraak.eu en een vermeende
subsid ieverlen i ng aan " Grijze Wolven".

Geachte leden van de raad,

ln antwoord op de vragen van het raadslid Pieter Heinink, over bovenvermeld
ondenruerp berichten wij u het volgende.
Voor de goede orde hebben wij eerst de vragen vermeld en vervolgens ons
antwoord.
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ls het college bekend met dit bericht?

Antwoord:
Ja, het college is bekend met dit bericht

2.

Kan het college duiden wat er in dit bericht verondersteld wordt?

Antwoord:
ln het twitterbericht wordt de suggestie gewekt dat de gemeente overheidssteun
heeft geboden bij de verkoop van een pand aan de Stichting Beheer Turks Cultureel
Centrum (door doorbraak.eu "Grijze Wolven" genoemd) en hun activiteiten zou
subsidiëren.
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Zijn er subsidies van de gemeente naar dergelijke organisaties gegaan?

Antwoord:
Nee, de verkoop van het betreffende pand heeft destijds plaats gehad na taxatie en
is derhalve tegen een marktconforme prijs verkocht. Van een toekenning van een
subsidie aan het Turks Cultureel Centrum is ook geen sprake geweest. Wel is er in
zowel 2017 (€734,90) als in 2018 (€623,43) sprake geweest van een vergoeding uit
het wijkbudget in het kader van gebiedsgerichte werken. Deze vergoeding is
toegekend voor de activiteiten, te weten buurtfeesten, op grond van criteria die
gelden voor bewonersinitiatieven. Deze activiteiten die het vergroten van de sociale
cohesie tot doel hebben, komen volgens de geldende subsidiecriteria niet in
aanmerking voor een subsidie. Een vergoeding vanuit het wijkbudget is juist
vanwege de laagdrempelige toetsingscriteria bedoeld om bewonersinitiatieven te
stimuleren die een bijdrage leveren aan de buurt.
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Zo ja, is dit terug te draaien, stop te zetten en eventueel terug te vorderen?

Antwoord:
Nee. De activiteit is inmiddels gehouden en de vergoeding kan niet meer
teruggedraaid dan wel teruggevorderd worden.

Als zoiets dergelijks gebeurd is, wat gaat het college dan doen om dit in de toekomst
te voorkomen?

Antwoord:
De gemeente toetst en beoordeelt elke aanvraag voor een vergoeding separaat. Met
betrekking tot radicale groeperingen met extremistische gedachtegoed kan gemeld
worden dat de ontwikkelingen hieromtrent nauwlettend gevolgd worden door de
gemeente aan de hand van de rapporten van de AIVD en de regionale
kenniskringen. Tot op heden hebben ons geen zorgwekkende signalen bereikt over
de TFN of de lokale afdelingen daarvan.

Er van uitgaande de vragen hiermee te hebben beantwoord

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van
de gemeentesecretaris,

Bijlage(n): geen
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