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1. Inleiding 
 
Door de aanslagen in New York, Istanbul, Madrid en Londen is de Nederlandse samenleving 
geconfronteerd met de afschuwelijke gevolgen van terrorisme en extremisme. Dit verschijnsel bleef niet 
buiten de landsgrenzen, ook op eigen bodem kreeg Nederland met de aanslag op Theo Van Gogh te 
maken met de gevolgen van extremisme. Den Haag kwam vorig jaar november in het nieuws door de 
belegering van een pand in de Antheunisstraat. Twee van terrorisme verdachte personen gooiden tijdens 
deze actie een handgranaat naar agenten. Den Haag was op 10 november 2004 wereldnieuws vanwege 
cirkelende helikopters en speciale legereenheden op de daken in het Laakkwartier. Sindsdien wordt Den 
Haag geassocieerd met de Hofstadgroep. Een geradicaliseerde groep personen die van terrorisme wordt 
verdacht. Onlangs zijn de fracties van VVD en D66 geschrokken van de berichtgeving over de drie 
vermiste Haagse jongens, waarvan ouders en vrienden vrezen dat ze zijn geronseld voor de Jihad.  
 
Kloof tussen bevolkingsgroepen 
Er gaapt een kloof tussen bevolkingsgroepen. Om deze kloof te verkleinen is het zaak te werken aan 
onderlinge acceptatie, inter-etnisch contact, beheersing van de Nederlandse taal en het benadrukken van 
gemeenschappelijke belangen en overeenkomsten. Dit is een taak voor alle bevolkingsgroepen in Den 
Haag. Het verkleinen van de kloof tussen bevolkingsgroepen is een belangrijk onderdeel in het voorkomen 
van radicalisering. In deze notitie doen VVD en D66 voorstellen om radicalisering tegen te gaan. Een 
aantal maatregelen liggen op het gebied van integratie en zijn ondersteunend aan de doelstelling om 
radicalisering te voorkomen of tegen te gaan. Sommige maatregelen hangen nauw samen met de 
onderwerpen die eerder zijn besproken bij de behandeling van het integratie-initiatief  “Zo wij iets zijn, 
zijn wij Hagenaars.” 
 
Brede aanpak 
Uitgangspunt voor de bestrijding van terrorisme is een brede aanpak die uitgaat van vijf stappen: 
acceptatie van culturele verschillen, niet-integratie, radicalisering, rekrutering en potentieel terrorisme. De 
vijf stappen op weg naar terrorisme hangen met elkaar samen, maar zijn niet noodzakelijkerwijs een direct 
gevolg van elkaar. De lokale overheid heeft volgens de Nota radicalisme en radicalisering van het 
ministerie van Justitie een belangrijke verantwoordelijkheid in het voorkomen van rekrutering, 
radicalisering en potentieel terrorisme. Niet alleen de gemeente, maar ook scholen, welzijnsorganisaties en 
sportverenigingen spelen een prominente rol. De belangrijkste taak ligt bij de ouders. Zij zullen in het 
vroegste stadium radicalisering constateren. Ondanks dat ouders radicalisering niet altijd kunnen 
voorkomen, mag er van hen wel worden verwacht dat zij niet onverschillig zijn voor signalen die duiden 
op deze ontwikkeling.  
 
Definitie radicalisering 
Bij radicalisering gaat het volgens het Crisis Onderzoeksteam (COT) om: ‘de ontwikkeling van 
opvattingen en activiteiten gericht op vergaande veranderingen en zelfs omverwerping van het 
maatschappelijke en/ of politieke bestel, waarbij zo nodig buitenwettelijke methoden met inbegrip van 
geweld gebruikt worden. Daarnaast gaat het om een algehele houding van compromisloosheid en van 
tendensen om de confrontatie te zoeken met diegenen die in de weg staan.’ Kenmerkend voor 
radicalisering is de ontmenselijking van groepen. Na ontmenselijking kan een individu gemakkelijk 
lastiggevallen, bestolen of vermoord worden, want deze persoon is geen persoon meer, maar een anoniem 
deel van een groep. Het slachtoffer maakt deel uit van een groep, die niet behoort tot de eigen, superieur 
gewaande groep. Bij radicalisme gaat het niet om straatjochies, die vandalisme plegen, handtasjes roven of 
mensen op straat lastig vallen. Radicalisme is een geesteshouding. Een bereidheid om de uiterste 
denkwijze te aanvaarden en die in daden om te zetten. Deze daden zijn erop gericht de openbare orde 
dusdanig uit de hand te laten lopen dat de samenleving structureel wordt ontwricht. Radicalisering kan 
zich uiten in vele gezichten als religieus-extremisme, rechts-extremisme en links-extremisme. 
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Amsterdam en Rotterdam 
Verschillende gemeenten, waaronder Amsterdam en Rotterdam, hebben uitgangspunten ontwikkeld om 
radicalisme te voorkomen of in een vroeg stadium tegen te gaan. De gemeente Rotterdam heeft in nauwe 
samenwerking met het COT een gedegen actieprogramma met als titel Meedoen of achterblijven, 
ontwikkeld. Het Rotterdamse stadsbestuur wil iedere Rotterdammer laten meedoen aan de samenleving en 
daar waar nodig de helpende hand bieden. Degenen die hieraan geen bijdrage willen leveren en zichzelf 
uitsluiten kunnen op een harde aanpak rekenen. Amsterdam publiceerde in oktober 2004 het 
actieprogramma “Wij Amsterdammers”.  Dit programma richt zich sterk op het bevorderen van binding 
tussen Amsterdammers en het bestrijden van radicalisering.  
 
Den Haag mag geen ruimte bieden aan individuen die de grondrechten, democratie en rechtstaat 
ondermijnen. De fracties van VVD en D66 verzoeken het college om net als de gemeentes Amsterdam en 
Rotterdam een uitgewerkt plan van aanpak tegen radicalisering op te stellen. In deze notitie doen VVD en 
D66 een aantal voorstellen die wij graag terugzien in dat plan van aanpak. Afgezien van de afzonderlijke 
elementen die in deze notitie worden benoemd, wijzen wij op het belang van een integrale aanpak op 
gemeentelijk niveau – een aanpak die uitgaat van een goede samenwerking tussen gemeente, scholen, 
welzijnsorganisaties, politie en de vele maatschappelijke organisaties die deze stad rijk is. Het baart ons 
zorgen dat er tot op heden in Den Haag – in tegenstelling tot in Amsterdam en Rotterdam – nog geen 
samenhangend plan op tafel ligt. 
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2. Verkleinen van de kloof tussen bevolkingsgroepen 
 
Aanpak discriminatie 
Ondanks het relatief geringe aantal meldingen en aangiftes van discriminatie, ontvangen VVD en D66 
regelmatig signalen van jongeren die zich gediscrimineerd voelen in het uitgaansleven en bij het zoeken 
naar werk. Deze problematiek is uiterst ingewikkeld – zowel in de beoordeling van de gegrondheid van 
klachten als in de uiteindelijke bewijslast. Toch vinden de VVD en D66 dat de gemeente een belangrijke 
taak vervuld bij het agenderen van deze problematiek en bij het bestrijden van discriminatie in de praktijk. 
Zo moet de gemeente voortvarend te werk gaan bij de bestrijding van discriminatie in het uitgaansleven. 
De partijen hechten veel waarde aan het opstellen van een nieuw horecaconvenant, het opnemen van een 
klachtenrecht in de huisregels van uitgaansgelegenheden, klachtenbemiddeling via een ”susteam” en het 
investeren in mentaliteitsverbetering tussen horecapersoneel, beveiligers en bezoekers. Indien 
horecagelegenheden aantoonbaar discrimineren op ras of etniciteit moeten zij op een stevige aanpak 
kunnen rekenen. Dit kan door middel van boetes of in het uiterste geval sluiting van de gelegenheid. 
Binnen de eigen organisatie moet de gemeente klachten over discriminatie altijd serieus nemen. Ook 
dringt de gemeente er bij werkgevers in Den Haag op aan om serieus werk te maken tegen discriminatie 
bij sollicitaties en op de werkvloer. 
 
De gemeente voert een actief beleid om discriminatie in het uitgaansleven, bij sollicitaties en op de 
werkvloer tegen te gaan. Voor het uitgaansleven betekent dit dat de voorgenomen maatregelen om 
discriminatie tegen te gaan versneld worden ingevoerd. Uitgaansgelegenheden die aantoonbaar 
discrimineren kunnen op een boete of in het uiterste geval op sluiting rekenen. De gemeente maakt 
werk van bestrijding van discriminatie in de eigen organisatie en dringt bij werkgevers in Den Haag 
aan om hetzelfde te doen.  
 
Rolmodellen 
Rolmodellen kunnen een gezicht geven aan bevolkingsgroepen en vervullen vaak een voorbeeldfunctie 
voor jongeren. Den Haag kent vele Hagenaars – allochtoon en autochtoon – die uitblinken op het gebied 
van bijvoorbeeld sport of cultuur. De talenten en  prestaties van deze Hagenaars kunnen meer worden 
benut en actiever worden uitgedragen. Daarnaast zouden deze personen scholieren op basis- en 
middelbare scholen kunnen vertellen over hun loopbaan, hun visie op maatschappelijke ontwikkelingen en 
wat Den Haag voor hen betekent. Deze rolmodellen kunnen niet alleen voor de klas, maar ook tijdens 
andere bijeenkomsten of evenementen hun voorbeeldrol vervullen.  
 
De gemeente Den Haag gaat rolmodellen actiever betrekken en vaker uitnodigen deel te nemen aan 
gemeentelijke bijeenkomsten en evenementen. In samenwerking met scholen gaat de gemeente op 
zoek naar personen die bereid zijn om jongeren te vertellen over hun loopbaan en visie op de stad.  
 
Stages 
De eerste toegang tot de arbeidsmarkt is het volgen van een stage. Jongeren hebben een grotere kans op 
het vinden van een baan als zij een stage achter de rug hebben. Zowel allochtonen als autochtonen 
ondervinden moeilijkheden bij het vinden van een stageplaats. De gemeente heeft in het programma 
Interculturalisatie en Diversiteit 2005 toegezegd dat 50 stageplekken bij migrantenondernemers mogelijk 
worden gemaakt en de ambitie om 250 nieuwe stageplekken te realiseren. Het is niet alleen zaak om 
ondernemers te stimuleren voor het opnemen van stagiairs, maar ook binnen de eigen gemeentelijke 
organisatie meer stageplaatsen mogelijk te maken. De ambitie om minimaal 50 jongeren via een stage bij 
de gemeente Den Haag klaar te stomen voor de arbeidsmarkt is een eerste stap in de goede richting. VVD 
en D66 zijn ervan overtuigd dat het mogelijk is om meer dan vijftig stageplaatsen binnen de gemeentelijke 
organisatie te realiseren. Discriminatie op de werkvloer, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als bij 
ondernemingen kan niet door de beugel en wordt actief bestreden.  
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De gemeente zet het huidige beleid voort bij de realisering van extra stageplaatsen en probeert deze 
ambities zoveel mogelijk te verbeteren. De gemeente verruimt het aantal stageplaatsen binnen de 
eigen organisatie. Het stadsbestuur informeert de gemeenteraad ieder jaar door middel van een 
verslag met daarin het aantal stagiairs, hun werkzaamheden en de ervaringen van stagairs en 
begeleiders. 
  
Politicus voor de klas 
Politici zijn ervaringsdeskundigen op het gebied van het reilen en zeilen van de democratie – zij zijn er 
immers dagelijks mee bezig. Zij zijn dan ook goed in staat om vragen van leerlingen over democratie en 
politiek te beantwoorden. Daarnaast kunnen zij op een inzichtelijke manier de rechten en de plichten van 
het burgerschap duidelijk maken. De politici kunnen hun presentatie verzorgen in koppels – bijvoorbeeld 
twee politici van verschillende partijen of in combinatie met de eerder genoemde rolmodellen. Dit 
initiatief snijdt aan twee kanten. Niet alleen kunnen leerlingen op een leuke manier meer kennis over 
democratie en burgerschap verwerven, maar politici voor de klas worden ook gedwongen om in een 
begrijpelijke taal hun boodschap over te brengen. Daarnaast is dit voor politici een gelegenheid om 
erachter te komen welke onderwerpen en problemen onder jongeren zich afspelen. Tevens kunnen politici 
en rolmodellen een bijdrage leveren aan het stimuleren van wederzijds respect en begrip voor elkaars 
cultuur, religie en mening. De gemeente stelt samen met basis- en middelbare scholen voorwaarden 
waaraan politici en rolmodellen moeten voldoen, voordat zij deel kunnen nemen aan dit initiatief. 
 
De gemeente gaat in samenwerking met basis- en middelbare scholen in Den Haag op zoek naar 
Haagse politici die periodiek een klas bezoeken. De fracties van VVD en D66 zijn graag bereid om  
Haagse politici uit de gemeenteraad, Provinciale Staten, en het parlement te benaderen voor dit 
initiatief. De fracties nodigen andere partijen van harte uit om mee te doen aan dit initiatief. 
 
De rol van ouders 
Niet alleen de gemeente, maar ook scholen, welzijnsorganisaties en sportverenigingen spelen een 
prominente rol. De belangrijkste taak ligt bij de ouders. Zij zullen in het vroegste stadium radicalisering 
constateren. Ondanks dat ouders niet altijd radicalisering kunnen voorkomen, mag er van hun wel 
verwacht worden dat zij niet onverschillig voor deze ontwikkeling zijn. Door het geven  van voorlichting 
kunnen ouders gewezen worden op het herkennen van signalen van extremisme. Te denken valt aan betere 
voorlichting van de mogelijke gevaren van webpagina’s en internetfora. Ouders hebben als opvoeder de 
taak ervoor te zorgen dat kinderen een positieve binding met de Haagse samenleving hebben. Daarnaast is 
ouderparticipatie op scholen van groot belang. Ouders dienen betrokken te zijn bij de activiteiten van hun 
kinderen en hen te stimuleren en te motiveren voor  het volgen van onderwijs.    
 
De gemeente heeft een belangrijke taak in het voorlichten van ouders. Daarnaast moet de gemeente 
scholen, welzijnsorganisaties en sportverenigingen motiveren om ouders van jongeren meer bij 
scholing en activiteiten te betrekken. 
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3. Meer nadruk op burgerschap 
 
Welzijnswerk 
Een belangrijke pijler van het welzijnswerk in Den Haag is het aanbrengen van sociale cohesie in de stad. 
Mede in het licht van de terroristische aanslagen van de afgelopen jaren is het bevorderen van sociale 
cohesie een urgente zaak. Welzijnsorganisaties vervullen hierin een belangrijke rol. Bij integratie in de 
Nederlandse samenleving gaat het ook om het opdoen van kennis van het Nederlands burgerschap en de 
Nederlandse staatsinrichting. Vader- en moedercentra kunnen een uitstekende rol bieden in het aanleveren 
van kennis dergelijke onderwerpen. De gemeente moet bij het inkopen van welzijnsactiviteiten meer 
nadruk leggen op kennisbevordering van Nederlands burgerschap en democratie.  
 
De gemeente draagt welzijnsorganisaties op, in het bijzonder vader- en moedercentra, om hun 
huidige aanbod kritisch tegen het licht te houden en in het aanbod ook te laten bestaan uit  
laagdrempelige informatie over het Nederlands burgerschap, de Nederlandse staatsinrichting en 
democratie te bieden.  
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4. Vroegtijdige signalering 
 
Signaleringsplatform 
De belangrijkste rol van het lokaal bestuur in de bestrijding van radicalisering is het opbouwen van een 
informatiepositie. Het is noodzakelijk dat de gemeente meer in het werk stelt om signalen van 
radicalisering vroegtijdig op te vangen, te herkennen en hieraan navolging te geven. 
Overheidsambtenaren, veiligheidsfunctionarissen, maar ook docenten, psychiatrische hulpverleners, 
medewerkers van maatschappelijke instellingen, welzijnsmedewerkers en vrijwilligers bij 
sportverenigingen kunnen in een vroeg stadium signalen van radicalisering opvangen. Deze 
functionarissen moeten echter in staat zijn om radicale signalen te herkennen en waar nodig door te geven. 
Bestaande signalen van radicalisering moeten gebundeld worden. Een signaleringsplatform kan als 
overkoepelend platform dienen om deze signalen te verzamelen, een scheiding te maken tussen relevante 
en irrelevante signalen, relevante signalen te delen met de verschillende betrokken partijen en indien 
noodzakelijk politie en justitie te waarschuwen. Daarnaast kan het platform een bijdrage leveren bij de 
bestrijding van achterstanden bij individuen, die vatbaar kunnen zijn voor radicalisering. Het 
signaleringsplatform levert een monitor, maakt risicoprofielen en signaleert trends van radicalisering en 
extremisme. De medewerkers van het platform zijn in eerste instantie personen die voorheen te maken 
hebben gehad met dit beleidsterrein. Zij krijgen een opleiding voor hun functie bij het 
signaleringsplatform en de medewerkers krijgen te maken met een screeningsprotocol.  
 
De gemeente neemt het voortouw in het opzetten van een integer, klein en krachtdadig 
signaleringsplatform dat als belangrijkste taak het verzamelen en verdelen van signalen van 
radicalisering heeft.  Het signaleringsplatform heeft een adviserende functie op het gebied van het 
ontwikkelen van programma’s om radicalisering tegen te gaan. 
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5. Bestrijding radicalisering 
 
Prominente rol moskeeën  
De oorzaken van radicalisering zijn veelsoortig. Een klein gedeelte van personen met radicale opvattingen 
zal overgaan tot gewelddadige acties. Er zijn bij radicalisering twee elementen waaraan moet worden 
voldaan. Allereerst moet de persoon ontvankelijk zijn voor radicalisering en ten tweede moet er sprake 
zijn van extremistische propaganda of personen die rekruteren voor een fundamentalistische religie. 
Moskeebesturen spelen een belangrijke rol bij de bestrijding van radicalisering. Zij geven tekst en uitleg 
over de interpretatie van de Koran. Daarnaast is het noodzakelijk dat moskeeën geen toegang bieden voor 
personen die rekruteren voor de radicale islam. Moskeebesturen en de gemeenten zijn van elkaar 
afhankelijk. Moskeebesturen mogen van de gemeente en de politie verwachten dat bedreigingen aan hun 
adres door bijvoorbeeld (rechts) extremistische personen of organisaties ten zeerste serieus worden 
genomen en dat in dit soort gevallen de politie voldoende veiligheid biedt. Aan de andere kant mag de 
gemeente van moskeebesturen en imams verwachten dat zij rekening houden met de in Nederland 
heersende democratische normen en waarden en dat hiertegen geen opruiende taal wordt gepredikt. Het 
feit dat enkele gebedsvoorgangers bepaalde elementen uit de religie stellen boven de Nederlandse wet- en 
regelgeving is onaanvaardbaar. Daarom is een scherpere controle en handhaving noodzakelijk op 
gebedsvoorgangers die tot geweld en intolerantie oproepende teksten uitspreken. De gemeente dringt er 
bij de gebedshuizen op aan om de preken in het Nederlands te laten plaatsvinden.  Afspraken tussen de 
gemeente en de moskeebesturen kunnen in een convenant worden vastgelegd. Bij een verstoring van de 
relatie tussen de gemeente en een moskeebestuur kan op het convenant worden teruggegrepen.  
 
De gemeente overlegt met moslimorganisaties en moskeebesturen over de aanpak van radicalisme. 
Daarnaast sluit de gemeente convenanten met moskeebesturen, waarin afspraken tussen de 
gemeente Den Haag en de moskeebesturen over de bestrijding van radicalisering en het bieden van 
politiebescherming bij bedreiging aan het adres van gebedshuizen zijn vastgelegd. Het college 
informeert de raad periodiek over de relatie tussen de gemeente en de moskeebesturen.  
 
Extremistische propaganda 
VVD en D66 hechten als liberale partijen veel waarde aan de vrijheid van meningsuiting. Deze vrijheid 
betekent geen vrijheid in de zin van straffeloosheid. Smaad, belediging, opruiing, aanslagen op de 
openbare orde of de goede zeden in drukvorm of op internet zijn strafbaar. VVD en D66 maken zich 
zorgen om extremistische propaganda die in sommige gebedsruimtes en in sommige boekwinkels worden 
verspreid. Het openbaar ministerie heeft in mei 2005 geoordeeld dat een aantal boeken die in sommige 
gebedsruimtes of boekwinkels worden verspreid niet strafbaar zijn. Aangezien deze boeken de 
gelijkwaardigheid van man en vrouw en tolerantie van minderheden onder grote druk zetten doen de 
partijen een beroep op deze gebedshuizen en boekwinkels om de boeken niet meer te verkopen. De 
partijen willen dat de gemeente er bij het Haagse politiekorps op aandringt om de verspreiding van deze 
propaganda beter in de gaten te houden. Naast extremistische propaganda in boekvorm biedt ook het 
internet een ruim aanbod aan extremistische informatie, die een grote aantrekkingskracht op sommige 
jongeren heeft. Een rapport van de Anne Frank Stichting over racisme en extremisme wijst uit dat in de 
periode 1999-2005 justitie slechts tien keer is opgetreden tegen haatzaaiende uitingen op het internet. 
VVD en D66 willen dat de gemeente een beroep doet op het Rijk om meer aandacht te besteden aan deze 
problematiek. Daarnaast willen de fracties dat politie en justitie meer in het werk stellen om propaganda 
die door de wet verboden is op te sporen en te vervolgen. 
 
De gemeente werkt aan de verbetering van de informatievoorziening omtrent extremistische 
propaganda. De gemeente dringt er bij het Rijk, justitie en politie op aan om meer werk te maken 
van de opsporing van strafbare discriminatoire of haatzaaiende uitingen op internet.   
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Aanpakken belhuizen 
In Amsterdam zijn signalen opgevangen dat belhuizen de helpende hand bieden voor terroristische 
activiteiten. Het gaat om een communicatie en ontmoetingsplek en mogelijk om ondergronds 
bankieren. De gemeente moet deze signalen serieus nemen, want de kans bestaat dat in Den Haag ook 
belhuizen zijn die deze infrastructuur bieden. 
 
De gemeente onderzoekt de rol van belhuizen in het kader van terrorisme en extremisme. 
Daarnaast bekijkt de gemeente of in G4-verband bij het rijk aangedrongen kan worden om op 
belhuizen een integriteitsonderzoek (BIBOB) te laten plaatsvinden. De gemeente onderzoekt 
permanent broeiplaatsen van terrorisme. 
   
Onderzoek misbruik subsidies 
De gemeente Den Haag verstrekt subsidies aan projecten en organisaties op het gebied van welzijn en 
integratiebevordering. Net zoals de gemeente Amsterdam moet de gemeente Den Haag organisaties 
die nauwe banden onderhouden met het buitenland en gevoelig kunnen zijn voor malafide praktijken, 
kritisch doorlichten. Als de gemeente met gebruik van de mogelijkheden van de wet BIBOB het 
vermoeden heeft dat subsidie ontvangende organisaties strafbare feiten plegen of banden hebben met 
instanties die voorkomen op de lijst van terroristische organisaties, moet de aanvraag worden 
geweigerd en/of de subsidie ingetrokken.  
 
De gemeente gaat op de kortst mogelijke termijn werken aan verbetering van de 
informatievoorziening omtrent gemeentelijke subsidies. Daarnaast onderzoekt de gemeente de 
mogelijkheid om subsidieaanvragen te toetsen op integriteit, gebruikmakend van de wettelijke 
mogelijkheden uit de wet BIBOB.  
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6. Aanpak radicaliserende personen 
 
Scholingstraject  
Individuen die sterk zijn geradicaliseerd blijken vaak ongrijpbaar voor gemeentelijke instanties en het 
maatschappelijk middenveld. In die gevallen ligt de primaire verantwoordelijkheid voor het bestrijden 
van radicalisering bij de politie, justitie en inlichtingendiensten. Er zijn echter personen die op het punt 
staat te radicaliseren en nog wel vatbaar zijn. Voor deze personen moet een streng regime gelden. Het 
gaat daarbij in het bijzonder om personen die zich onttrekken uit het sociale verkeer, niet meer naar 
school of werk gaan en in toenemende mate extremistische uitingen doen of dubieuze activiteiten 
ondernemen. Deze personen krijgen een specifiek traject aangeboden, waarin zij worden 
geconfronteerd met de consequenties voor hun keuze tot radicalisering. Dit traject is gericht op het 
bijstellen van denkbeelden over de rechtsstaat, normen, waarden en gedrag. Zij verrichten arbeid 
zonodig door middel van Work First of het volgen van scholing om er voor te zorgen dat deze 
jongeren een begin maken met integratie en het verkrijgen van een toekomstperspectief. Jongeren die 
zodanig geradicaliseerd zijn en deze ‘laatste kanstrajecten’ niet aangrijpen, krijgen te maken met een 
repressieve aanpak van politie en justitie.  
 
De gemeente ontwikkelt een strenge aanpak voor personen die op het punt staan te 
radicaliseren. In nauwe samenwerking met de betreffende organisaties zet de gemeente een 
specifiek traject op om hen te confronteren met de consequenties van hun keuze. Zij worden 
actief betrokken bij school en/of werk. 
 
Samenwerking met Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding 
 
VVD en D66 vinden dat de samenwerking met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding 
geïntensiveerd moet worden. Door gebruik te maken van de expertise van de Nationaal Coördinator 
kan beleid ontwikkeld worden voor de aanpak van ”radicaliseringshaarden.” Als de overheid 
aanwijzingen heeft dat in en rond bepaalde personen of plaatsen, maar ook internetsites dingen 
gebeuren die in de Nederlandse samenleving als onacceptabel worden bestempeld moet het kunnen 
ingrijpen. Het is de bedoeling om in samenwerking met de Nationaal Coördinator en binnen juridische 
kaders een verstoringtactiek voor deze radicaliseringshaarden te ontwikkelen.  
 
De gemeente intensiveert de relatie met de Nationaal Coördinator Terrorisme en ontwikkelt met 
deze organisatie een strategie om potentiële radicaliseringhaarden te verstoren.   
 


