
	  
	  
Aan	  het	  college	  van	  Burgemeester	  en	  Wethouders	  van	  Rotterdam	  
	  
Schriftelijke	  vragen	  conform	  art.30	  Reglement	  van	  Orde	  
	  
Betreft:	  twee	  derde	  moskeeën	  slachtoffer	  van	  moslimhaat	  	  
	  
Rotterdam,	  7	  oktober	  2014	  
	  
Op	  3	  oktober	  j.l.	  verscheen	  in	  het	  AD	  het	  artikel	  ‘anti-‐islamklimaat	  leidt	  tot	  geweld	  tegen	  
moskeeën’.	  Centraal	  hierin	  staat	  het	  onderzoek	  van	  de	  UvA	  waaruit	  blijkt	  dat	  maar	  liefst	  
twee	  derde	  van	  de	  moskeeën	  in	  Nederland	  slachtoffer	  is	  van	  gewelddadige	  acties.	  Dit	  
loopt	  uit	  één	  van	  dreigbrieven,	  bekladding,	  ingeslagen	  ruiten	  tot	  brandstichting.	  Dit	  is	  
een	  ongekend	  hoog	  en	  bijzonder	  zorgwekkend	  aantal	  gewelddadige	  gevallen.	  Het	  
onderzoek	  toont	  aan	  dat	  we	  niet	  meer	  kunnen	  spreken	  van	  incidenten,	  maar	  van	  een	  
anti-‐islamklimaat.	  Onder	  meer	  door	  gebrek	  aan	  onderzoek	  naar	  moslimhaat,	  gebrekkige	  
meldingsbereidheid	  en	  gebrek	  aan	  eenduidige	  registratie	  is	  er	  nog	  te	  veel	  onbekend	  
over	  exacte	  aantallen,	  de	  aard	  en	  de	  ontwikkelingen	  die	  zich	  hierin	  voordoen.	  In	  het	  
voorlopig	  verslag	  van	  het	  onderzoek	  van	  de	  UvA	  naar	  agressie	  tegen	  moskeeën	  worden	  
verschillende	  aanbevelingen	  gedaan,	  ook	  aan	  gemeenten.	  	  	  	  
	  
NIDA	  heeft	  hierover	  de	  volgende	  vragen:	  	  
	  

1. Is	  het	  college	  bekend	  met	  het	  onderzoek	  ‘Moskeebestuurders	  aan	  het	  woord,	  
voorlopig	  verslag	  van	  een	  onderzoek	  naar	  agressie	  tegen	  moskeeën’	  van	  de	  UvA?	  
Zo	  ja,	  wat	  is	  uw	  reactie	  op	  de	  resultaten	  en	  aanbevelingen?	  

2. Heeft	  het	  college	  voldoende	  zicht	  op	  het	  aantal	  gewelddadige	  acties	  tegen	  
moskeeën	  in	  Rotterdam?	  	  
a.	  Zo	  ja	  kunt	  u	  een	  overzicht	  sturen	  van	  de	  aard	  en	  het	  aantal	  gewelddadige	  acties	  
tegen	  Rotterdamse	  moskeeën	  en	  de	  ontwikkelingen	  die	  zich	  hierbij	  in	  de	  
afgelopen	  vijftien	  jaar	  hebben	  voorgedaan?	  	  
b.	  Zo	  nee,	  waarom	  niet?	  En	  welke	  acties	  is	  het	  college	  voornemens	  te	  
ondernemen	  om	  hier	  beter	  zicht	  op	  te	  krijgen?	  	  	  

3. Wat	  is	  het	  beleid	  van	  het	  college	  t.a.v.	  de	  bestrijding	  van	  het	  anti-‐islamklimaat	  in	  
de	  samenleving?	  	  

4. Zijn	  de	  inzichten	  uit	  het	  onderzoek	  van	  de	  UvA	  aanleiding	  om	  het	  beleid	  van	  het	  
college	  ten	  aanzien	  van	  de	  bestrijding	  van	  het	  anti-‐islamklimaat	  aan	  te	  passen?	  
Zo	  ja	  op	  welke	  manier?	  Zo	  nee,	  waarom	  niet?	  	  	  	  

	  
In	  het	  weekend	  van	  25	  tot	  en	  met	  27	  juli	  2014	  werden	  zorgen	  geuit	  over	  vermeend	  
antisemitisme	  in	  de	  samenleving.	  In	  een	  publieke	  reactie	  maakte	  onze	  burgemeester	  
direct	  duidelijk	  de	  zorgen	  serieus	  te	  nemen	  en	  hij	  nodigde	  vertegenwoordigers	  van	  de	  
joodse	  gemeenschap	  uit	  voor	  een	  urgent	  gesprek	  hierover	  op	  zijn	  kamer	  op	  maandag	  28	  
juli	  2014.	  	  



	  
	  

5. Heeft	  onze	  burgemeester	  toen	  dit	  onderzoek	  werd	  gepubliceerd	  ofwel	  ophef	  
hierover	  ontstond	  in	  de	  media,	  op	  een	  vergelijkbare	  adequate	  wijze	  gereageerd	  
door	  direct	  vertegenwoordigers	  van	  Rotterdamse	  moskeeën	  uit	  te	  nodigen	  voor	  
een	  gesprek	  hierover?	  
a.	  Zo	  ja,	  waarom	  is	  dit	  niet	  op	  eenzelfde	  manier	  publiekelijk	  gemaakt	  als	  de	  
gesprekken	  met	  vertegenwoordigers	  van	  de	  Joodse	  gemeenschap	  in	  Rotterdam?	  
b.	  Zo	  nee,	  wat	  is	  de	  achterliggende	  reden	  dat	  onze	  burgemeester	  niet	  op	  
eenzelfde	  adequate	  manier	  reageert	  op	  deze	  onderzoekscijfers	  over	  moslimhaat?	  	  
	  

Één	  van	  de	  aanbevelingen	  aan	  gemeenten	  uit	  het	  onderzoek	  gaat	  over	  het	  serieuzer	  
nemen	  van	  gewelddadige	  acties	  tegen	  moskeeën	  en	  in	  de	  aanpak	  hiervan	  
vertegenwoordigers	  en	  bestuurders	  van	  moskeeën	  te	  betrekken	  als	  volwaardige	  
gesprekspartners.	  Zo	  heeft	  de	  gebrekkige	  meldingsbereidheid	  van	  moskeeën	  over	  
gewelddadige	  acties	  onder	  meer	  te	  maken	  met	  het	  gevoel	  dat	  zorgwekkende	  signalen	  
onvoldoende	  serieus	  worden	  genomen.	  	  	  	  	  	  
	  

6. Gezien	  deze	  aanbeveling	  is	  NIDA	  benieuwd	  hoe	  onze	  burgemeester	  terugkijkt	  op	  
het	  uitblijven	  van	  enige	  (publieke)	  reactie	  vanuit	  het	  college	  op	  de	  schrikbarende	  
onderzoekscijfers	  van	  de	  UvA	  over	  het	  anti-‐islamklimaat?	  Welke	  leerpunten	  trekt	  
het	  college	  hieruit	  voor	  in	  het	  vervolg?	  	  

	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  
	  

	  
Nourdin	  El	  Ouali	  
NIDA	  Rotterdam	  
	  
	  


