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Onderwerp

Motie radicalisering

Voorstel

1. Besluiten om geen apart traject op te starten zoals genoemd in de motie
2. Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief

Inleiding
In de raadsvergadering van 22 juni 2016 heeft de gemeenteraad een motie van de PvdA
aangenomen.
Deze motie draagt het college op om 'in samenspraak met scholen, maatschappelijke
organisaties en de provincie Limburg weerbaarheidstrainingen voor jongeren, specifiek
gericht op radicaliseringsrisico's aan te bieden'.
In de raadsinformatiebrief wordt antwoord gegeven op deze motie.

Beoogd effect/doel
Het doel van dit voorstel is de gemeenteraad te informeren over het standpunt van het
college over de definitie van radicalisering, de manier waarop hier in Weert mee wordt
omgegaan en hoe wordt omgegaan met de resultaten van de door de provincie Limburg
opgezette pilot.

Argumenten
Het begrip radicalisering wordt binnen de gemeente Weert ¡n een breder kader gezien.
Onder radicalisering verstaan we, naast jihadisme en Syrië-gangers, ook het fenomeen
waarbij mensen wegdrijven van het hart van de gemeenschap, intolerantie groeit
tegenover'anders zijn' en een deel van de inwoners zich niet welkom voelt.
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Preventief jeugdbeleid is gebaat bij lokale samenhang en continuiteit.
Er zijn vier generieke, beschermende factoren die van belang zijn voor het al dan niet
ontsporen van jongeren. Kinderen die hier slecht op scoren zijn kwetsbaar voor
ronselaars, criminelen of loverboys.
Het jeugdbeleid van de gemeente Weeft is gericht op het in een vroegtijdig stadium
signaleren van negatieve scores op deze factoren, Om deze reden wordt het op dit
moment niet zinvol geacht een incidenteel project hieraan toe te voegen.

Weerbaarheidstrainingen worden in Weeft al gegeven.
Een onderdeel van de pilot zijn weerbaarheidslessen. Deze worden als onderdeel van het
lokale beleid al gegeven.

De ervaringen die worden opgedaan in de pilot worden meegenomen in de lokale
werkwijze.
Met het PPM is afgesproken dat het contact blijft bestaan en dat we van de door haar
opgedane ervaringen in kennis willen worden gesteld.

Kanttekeningen en risico's
N.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen
N.v.t.

Uitvoering/evaluatie
Afhankelijk van de informatie die wordt ontvangen uit de pilot en eventuele andere
ontwikkelingen wordt bekeken of extra inzet nodig is.

Communicatie/participatie
Gemeenteraad via raadsinformatiebrief

Overleg gevoerd met
Intern:
Riek Klaessen, beleidsadviseur OCSW

Extern:
Provinciaal Platform Minderheden (PPM)

Bijlagen
Raadsinformatiebrief
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GEMEENTE vvE E RT

Aan de leden van de gemeenteraad

Weert, 13 december 2016

Onderwerp : motie radicalisering

Geachte raadsleden,

In de raadsvergadering van 22 juni 2016 heeft uw raad een motie over het thema
'radicalisering' aangenomen.
Deze motie draagt het college op om'in samenspraak met scholen, maatschappelijke
organisaties en de provincie Limburg weerbaarheidstrainingen voor jongeren, specifiek
gericht op radicaliseringsrisico's aan te bieden'.
In deze raadsinformatiebrief informeren wij u hoe wij deze motie hebben uitgevoerd.

Motie
In de motie lezen wij de zorg die u uitspreekt met betrekking tot kwetsbare jongeren die
via internet en sociale media in contact kunnen komen met radicalisering. U wilt deze
jongeren weerbaar maken door ze weerbaarheidstrainingen aan te bieden. Hierbij verwijst
u naar het project van de Provincie Limburg dat, in dit kader, in de pilotgemeenten
Maastricht en Sittard wordt uitgevoerd.

Pilot
Met de uitvoerder van deze pilot, Provinciaal Platform Minderheden, (PPM) hebben wij
contact opgenomen. Hieruit blijkt dat het PPM zich richt op de ouders, het onderwijs en de
jongeren zelf.
Zij geven weerbaarheidslessen op school, trainen de leerkrachten en maken contact met
de ouders en/of de vertrouwenspersonen uit de gemeenschap.
Na afloop van de pilot is het de bedoeling dat het onderwijs en het oudersysteem zelf in
staat zijn om de jongeren op te voeden tot weerbare deelnemers van deze maatschappij.
Met het PPM is afgesproken dat het contact blijft bestaan en dat we van de door haar
opgedane ervaringen in kennis willen worden gesteld.

Definitie
Het heeft onze voorkeur om radicalisering te plaatsen in een breder kader. We spreken
niet enkel over jihadisme en Syrië-gangers. Onder radicalisering verstaan wij ook het
fenomeen waarbij mensen wegdrijven van het hart van de gemeenschap, intolerantie
groeit tegenover'anders zijn' en een deel van de inwoners zich niet welkom voelt.

De aangenomen motie raakt dan ook de beleidsvelden van veiligheid en preventief
jeugdbeleid.
Daar waar burgers of groepen burgers met de rug naar de maatschappij gaan staan en in
woord en (extreem) gedrag aangeven niet meer de'normale'normen en waarden van hun
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gemeenschap te willen nakomen, staat de sociale samenhang en daarmee de gezonde
gemeenschap onder druk.
Jongeren staan steeds vroeger bloot aan extremistische, gewelddadigc propaganda , of dic
nu links of rechts georiënteerd is, al dan niet religieus. Hierbij is ook vaak sprake van een
directe omgeving die niet (genoeg) corrigeeft en slechts'dempt'.
De gemeente Weert heeft hier een dubbele verantwoordelijkheid: zorg voor de eigen
jeugd en handhaving van de openbare orde en veiligheid.

Situatie in Weert
Uit grootschalig landelijk onderzoek blijkt dat vier generieke, beschermende factoren van
belang zijn bij het al dan niet ontsporen van jongeren.
1. Solidaire gemeenschap: goedwerkende voorzieningen ter ondersteuning van ouders,

steun vanuit de maatschappij en sociaal netwerk. Schaamte en loyaliteit weerhouden
gezinsleden er vaak van om met hun omgeving over problemen te praten. Vooral in
periode van problemen verkeert het gezin vaak in een isolement en is er weinig
contact met een netwerk om hen heen.

2. Goede taakverdeling tussen de ouders.
3. Metapositie: het (intellectuele) vermogen van ouders om afstand te nemen en te

reflecteren op het eigen handelen.
4. Goede ouder-ervaringen: positieve momenten die plezier geven, de band tussen ouder

en kind bevestigen en ouderschapsgroei bevorderen. Kleine successen zijn bij
problemen hard nodig voor de balans, ze voorkomen de oveftuiging dat de wereld niet
deugt.

Kinderen die op deze punten negatief scoren, zijn ideale slachtofters voor ronselaars,
criminelen of loverboys. Sleutelfiguren in de scholen en wijken die bekend zijn met de
kinderen/gezinnen zijn van belang.
Het preventieve jeugdbeleid van de gemeente Weert is hierop gebaseerd. Dit beleid heeft
al jaren de aanpak dat vroegtijdig contact wordt gezocht met ouders. Dat start al bij
huisbezoeken met informatie over peuteropvang, bij (verplichte) ouderbijeenkomsten
voor- en vroegschoolse educatie en bij OpStap.
Een belangrijke rol spelen daarnaast de naschoolse activiteiten door combinatie-
functionarissen cultuur en sport, het bevorderen van deelname aan verenigingswerk en
actieve jongerenwerkers die de niet verenigingsgebonden jeugd actief opzoeken,
aanspreken en erbij halen.
Met de jeugd wordt verder ingezet op gezonde en veilige school o.a. door Halt, op
weerbaarheidstrainingen door Punt Welzijn en er is maatwerk bij het voorkomen van
voortijdig schoolverlaten en toeleiding naar arbeid.

Preventief (jeugd)beleid is gebaat bij lokale samenhang en continuiteit.
Tijdelijke inzet mag bestaande activiteiten niet overdoen of incidentele contacten leggen
die, na afloop van een project, weer verdwijnen. De voorkeur gaat uit naar het uitwisselen
van kennis en het versterken van bestaande inzet.

Versterkingsgelden
Vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie zullen, in samenwerking met de Nationaal
Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), er in 2OI7 hoogstwaarschijnlijk
twee subsidies worden verstrekt. Eén voor deskundigheidbevordering bij eerstelijns
professionals en één voor het versterken van de preventieve (jeugd)keten.
Vanuit het Ministerie van Onderwijs zal er in 2017 hoogstwaarschijnlijk in dit kader ook
een subsidie beschikbaar worden gesteld. Deze is specifiek bedoeld voor het trainen van
de onderwijssector en het versterken van de onderwijsketen.



Samenvattend
In Weert wordt er gewerkt met de brede definitie van radicalisering.
Daarnaast is preventief (jeugd)beleid gebaat bij lokale samenhang en continuiteit en gaat
de voorkeur niet uit naar een incidenteel project. We nemen de ervaringen van de pilot
van PPM wel mee in onze werkwijze.
Met betrekking tot de motie kan gesteld worden dat er al weerbaarheidstrainingen worden
gegeven. Ook is het totale netwerk gefocust op de huidige (voornoemde)
maatschappelijke ontwikkelingen en zullen we de subsidiegelden in 2017 inzetten om de
preventieve keten nog sterker te maken waardoor we er voor kunnen zorgen dat onze
kwetsbare jongeren (nog) weerbaarder worden.

Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Gerard Lenders van de afdeling
Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (0495)
57 54 43 en per e-mail op g.lenders@weert.nl .

Met vriendelijke groet,
burgemeeste en wethouders, 1

il
M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris
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Onderwerp: radicalisering

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d.22juni 2016,

Overwegende dat:

. radicalisering een nieuw gevaar is waar wij de ogen niet voor mogen sluiten;

o internet en social media een groot gevaar zijn voor kwetsbare jongeren;

r jongeren weerbaarder gemaakt moeten worden tegen dergelijke invloeden;

. de provincie Limburg een project heeft ten aanzien van radicalisering;

. de gemeenten Maastricht en Sittard in Limburg pilotgemeenten zijn;

Draagt het college op

in samenspraak met scholen, maatschappelijke organisaties en de provincie
Limburg weerbaarheidstrainingen voor jongeren, specifiek gericht op radicaliseringsrisico's,
aan te bieden.

En gaat over tot de orde van de dag,

Fractie PvdA,

F. Kadra


