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Onderwerp: 

Voorkomen maatschappelijke spanningen en intensivering aanpak radicalisering. 

Op welke gronden deze briefî/Waarom nu voorgelegd? 
Deze brief is aangekondigd door de burgemeester tijdens het raadsdebat op 6 september 
2014 gezien de huidige ontwikkelingen t.a.v radicalisering en het voorkomen van 
maatschappelijke spanningen. 
Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkwerkprogramma/eerder aangenomen moties 
en toezeggingen 
In #veilig010 is de aanpak van radicalisering opgenomen als onderdeel van het thema 
risicogroepen. De intensivering van de aanpak radicalisering en uitbreiding van het Meld- en 
Adviespunt Radicalisering is opgenomen in het collegeprogramma #kendoe. 

Toelichting 
De afgelopen periode is duidelijk zichtbaar geworden hoe internationale ontwikkelingen ook 
hun weerslag hebben op Nederland. Beelden van het Gaza-conflict, de strijd in Irak en Syrië, 
de gruwelijke onthoofdingen door IS. Deze gebeurtenissen roepen bij veel mensen gevoelens 
op van woede, afschuw en angst. Ons college is zich meer dan bewust van de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid die dit juist nú van ons vraagt om een klimaat van angst te voorkomen. 
Rotterdam mag geen stad zijn waarin groepen zich afkeren van de samenleving of waar een 
voedingsbodem ontstaat voor radicalisering, discriminatie en haat. Uw raad heeft hierover een 
duidelijk signaal afgegeven door de unaniem aangenomen motie "Rotterdam tegen haat". 
Tijdens de dialoogconferentie op 7 oktober hebben vele Rotterdammers laten weten een 
actieve bijdrage te willen leveren aan de vrede in de stad. Met deze brief geven we ook 
invulling aan de motie "Rotterdam tegen haat" (14bb4331) en stellen voor deze als afgedaan 
te beschouwen. 

Ook de belangstelling onder sommigen om in het Midden-Oosten deel te nemen aan de 
gewelddadige strijd en het verhoogde dreigingsniveau vinden wij uitermate zorgelijk. Hoewel 
de problematiek van uìtreizigers en terugkeerders zich vooralsnog vooral buiten Rotterdam 
concentreert en op zeer beperkte schaal in Rotterdam wordt waargenomen, vraagt dit ook hier 
om verhoogde alertheid. Waar nodig worden extra veiligheidsmaatregelen genomen (zichtbaar 
en onzichtbaar) om objecten en burgers te beschermen. De Rotterdamse driehoek heeft 
hierover intensief contact met de betrokken landelijke diensten. 
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Het kabinet heeft op 29 augustus 2014 in een actieprogramma extra maatregelen 
aangekondigd. Het actieprogramma bevat in totaal 38 maatregelen, waaronder een Nationaal 
Meldpunt radicalisering en een ondersteuningsfaciliteit voor de omgeving van geradicaliseerde 
personen. Ons college steunt het kabinetsbeleid waarbij gemeenten ook een rol hebben om 
radicalisering en maatschappelijke spanningen te voorkomen. Dit is ook verwoord in het 
opinieartikel van de burgemeester en wethouder Eerdmans op 6 september in Trouw. Deze 
ontwikkelingen en de aanhoudende aantrekkingskracht voor sommigen die uitgaat van de 
gewelddadige Jihad zijn voor ons aanleiding om extra te investeren in de aanpak van 
radicalisering en het voorkomen van maatschappelijke spanningen. In deze brief zullen we u 
hierover op hoofdlijnen informeren. 

1. Intensivering aanpak radicalisering 

Landelijke en lokale ontwikkelingen 
In maart 2013 heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) het 
dreigingsniveau in Nederland verhoogd naar substantieel {niveau 3 van 4). De 
daaropvolgende AlVD-nota 'Transformatie van het jihadisme in Nederland' en 
Dreigingsbeelden Terrorisme Nederland laten zien dat deze dreiging vooralsnog aanhoudt. 
Het radicaliseringsproces verloopt sneller dan in het verleden en er is reden om aan te nemen 
dat de groep die bereid is geweld te gebruiken in Nederland groeit. Social media en 
internetpropaganda spelen hierin een belangrijke rol. Wij volgen de landelijke en lokale trends 
op het gebied van radicalisering nauwlettend. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen heeft 
de Rotterdamse driehoek vorig jaar werkafspraken gemaakt over de aanpak van 
gewelddadige jihadisten. Tot op heden constateren we dat de problematiek van uitreizigers en 
terugkeerders zich vooral buiten Rotterdam concentreert. De gemeente en de politie zien de 
afgelopen maanden wel een toename van het aantal meldingen van radicalisering, mede door 
de toegenomen alertheid onder Rotterdammers en professionals. Dit jaar zijn er bij de 
gemeente tot dusver 29 meldingen en adviesvragen over (mogelijke) radicalisering 
binnengekomen. In 2013 waren dit er 20 en in 2012 kreeg de gemeente 16 meldingen en 
adviesvragen. Sinds Rotterdam in 2004 is gestart met de bestuurlijke aanpak van 
radicalisering is er binnen de gemeente veel deskundigheid opgebouwd. Het voormalig 
Informatie Schakelpunt Radicalisering (ISPR) is in 2011 omgevormd naar een Meld - e n 
Adviespunt Radicalisering. De gemeentelijke aanpak is gericht op signalering, 
deskundigheidsbevordering en een persoonsgerichte aanpak. Met gerichte interventies wil de 
gemeente hiermee oplossingen bieden voor personen die (dreigen te) radicaliseren. Ook 
zetten we regelmatig een sleutelpersoon in om toegang te krijgen tot deze mensen. De groei 
van het aantal meldingen is voor ons aanleiding de bestaande aanpak van radicalisering te 
intensiveren. 

Analyse en oorzaken 
Onder wetenschappers en beleidsmakers bestaat geen sluitend antwoord op de vraag 
waarom personen radicaliseren. Dit geldt ook voor de beweegredenen om uit te reizen naar 
Syrië of Irak om deel te nemen aan de gewelddadige Jihad. Volgens de openbare AlVD-nota 
'transformatie van het jihadisme in Nederland' is er géén eenduidig profiel te maken van de 
personen díe uitreizen. De aantrekkingskracht die uitgaat van deze ontwikkeling is sterk 
afhankelijk van de mondiale ontwikkelingen en de opmars van IS in Irak en Syrië. Wel zijn er 
verschillen tussen landen en regio's in de aantallen personen die uitreizen. De NCTV 
communiceert regelmatig over actuele ontwikkelingen en nieuwe analyses, onder meer in het 
Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN). Het DTN wordt 4 keer per jaar uitgegeven. In de 
afgelopen jaren is gebleken dat de voedingsbodems en oorzaken voor radicalisering diffuus 
zijn. Recent leidde een landelijke enquête door Motivaction over Turkse jongeren tot reacties. 
De mate waarin onder Nederlandse jongeren steun of voedingsbodem aanwezig is lijkt echter 
niet eenduidig vast te stellen. Voor radicalisering worden zeer diverse en soms tegenstrijdige 
factoren aangedragen. Oplossingen liggen ook niet uitsluitend in een door de gemeente te 
voeren beleid. Vaak worden uitsluiting en discriminatie genoemd als voedingsbodems voor 
radicalisering. Er is echter geen direct oorzakelijk verband tussen radicalisering en individuen 
die zich door gebrek aan maatschappelijk perspectief, uitsluiting of discriminatie buiten de 
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samenleving geplaatst voelen. Dat betekent niet dat radicaliserende personen 
maatschappelijke onvrede niet als argument kunnen gebruiken om zichzelf buiten de 
samenleving te plaatsen. Paul Scheffer en Han Entzinger constateerden eerder in het 
onderzoek "de staat van integratie" uit 2012 dat de mate van etnische segregatie in Rotterdam 
afneemt. Dit kan mogelijk een positief effect hebben op het voorkomen van polarisatie in de 
stad. De afgelopen jaren is er veel kennis en ervaring opgedaan over het herkennen en duiden 
van radicalisering. Door ons netwerk en goede informatiepositie herkennen we 
radicaliseringsprocessen vroegtijdig, waardoor ingrijpen mogelijk is. De complexiteit van deze 
problematiek en nieuwe trends en ontwikkelingen maken echter dat het continu nodig blijft om 
samen met het Rijk en ketenpartners te blijven investeren in meer kennis en expertise. 

Geïntensiveerde aanpak 
Binnen de gemeente is de capaciteit van het Meld - e n Adviespunt Radicalisering (MAR) 
recent uitgebreid. Ook de politie en het OM hebben hun inzet en capaciteit op de aanpak van 
radicalisering geïntensiveerd. Het MAR is ondergebracht bij Directie Veiligheid. De casuïstiek 
van personen die (dreigen te) radicaliseren wordt onder stevige regie vanuit het MAR zoveel 
mogelijk belegd binnen de bestaande (zorg)structuren. Hierbij gaat het zeker niet alleen om 
meldingen en signalen van personen die naar Syrië of Irak willen uitreizen, maar ook signalen 
die kunnen duiden op het eerste stadium van het radicaliseringsproces. We beschikken over 
een fijnmazig netwerk van sleutelpersonen en onderhouden continu contact met allerlei 
groepen in de stad. Als er spanning dreigt, zijn deze netwerken cruciaal om de-escalerend op 
te kunnen treden. We blijven nadrukkelijk inzetten op vroegsignalering van radicalisering, 
bijvoorbeeld door het herkennen van zorgen van ouders of docenten over verandering in het 
gedrag van een jongere. Juist dáár is vanuit de gemeente veel winst te behalen en is 
vroegtijdig ingrijpen van groot belang. 

Vanuit professionals en het maatschappelijke netwerk zien we dat het aantal informatievragen 
en trainingsverzoeken toeneemt. Daarom bieden we extra trainingen en 
bewustwordingsbijeenkomsten aan voor professionals, maatschappelijke organisaties en 
sleutelpersonen. We trainen sleutelpersonen uit de moslimgemeenschappen en professionals 
zoals medewerkers van het jongerenloket, jongerenwerkers, onderwijsinstellingen, wijkteams, 
de kenniscentra diversiteit, discriminatie en emancipatie en medewerkers in de gebieden. Ook 
zetten we extra in op de begeleiding van personen die (dreigen te) radicaliseren. Dit doen we 
door een intensieve en outreachende aanpak vanuit de gemeente en door gebruik te maken 
van sleutelpersonen. De mensen die we hiervoor inzetten hebben toegang tot de Islamitische 
gemeenschap en beschikken over natuurlijk gezag en persoonlijkheid. Het voorkomen van 
radicalisering is niet alleen een veiligheidsvraagstuk. Daarom komt er een meerjarige 
preventieve aanpak radicalisering waarbij we maatschappelijke organisaties die actief zijn op 
dit thema en vertegenwoordigers uit de moslimgemeenschap betrekken. Tevens maken we 
nadrukkelijk gebruik van de recente ervaring die bij andere gemeenten en de NCTV aanwezig 
is. Ook versterken we de samenwerking met regiogemeenten en het veiligheidshuis. Dit onder 
meer door onze kennis en ervaring te delen met regiogemeenten. 

Op hoofdlijnen bestaat onze geïntensiveerde aanpak uit de volgende elementen: 

1. Preventie van radicalisering 
" Er komt een meerjarige preventieve aanpak radicalisering met initiatieven vanuit de 

moslimgemeenschap. Deze aanpak is gericht op risicojongeren en hun omgeving en 
het stimuleren van een maatschappelijke dialoog door het faciliteren van 
bijeenkomsten en andere initiatieven. 

B Betrekken van het onderwijs bij het signaleren en bespreekbaar maken van 
radicalisering onder meer vanuit het project veilig op school, de zorgadviesteams en 
het schoolmaatschappelijk werk; 

" Aandacht voor jongeren die kwetsbaar zijn voor radicalisering binnen de aanpak van 
jeugdoverlast en jeugdwerkloosheid; 

" Intensiveren contact met moskeebestuurders en sleutelpersonen over radicalisering, 
opvoeding, discriminatie, sociale spanningen en dilemma's rond identiteitsvorming; 
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" Ontwikkelen van expertise in de wijknetwerken en wijkteams over het vroegtijdig 
herkennen van radicalisering; 

" Het voorkomen van voedingsbodems voor radicalisering wordt onderdeel van de 
nieuwe integratienota. 

2. Training en signalering 
a Vergroten van het urgentiebesef onder professionals binnen het concern; 
a Het (opnieuw) trainen van professionals binnen -en buiten de gemeente; 
a Vroegsignalering van radicalisering in de zorg en het onderwijs; 
- Uitbreiden (en trainen) van het netwerk van sleutelpersonen; 
" Vergroten zichtbaarheid van het Meld- en Adviespunt Radicalisering onder 

professionals en sleutelpersonen. 

3. Intensiveren persoonsgerichte aanpak 
" Intensieve begeleiding en coaching van personen en groepen de (dreigen te) 

radicaliseren. Zowel vanuit de gemeente als door sleutelpersonen; 
" Vroegtijdig perspectief bieden op onderwijs en werk bij jongeren die {dreigen te) 

radicaliseren; 
" Extra interventiecapaciteit voor complexe casussen radicalisering; 
" Toepassen drang en dwang door de inzet van bestuurlijke maatregelen; 
a In het geval van vermoedelijke uitreis waarbij een minderjarige betrokken is, worden 

kinderbeschermingsmaatregelen getroffen; 
" Aanscherpen protocol voor uitreizigers en terugkeerders. Er worden naast een 

mogelijke strafrechtelijke aanpak ook extra bestuurlijke maatregelen ingezet. Daarbij 
worden door het Rijk momenteel de mogelijkheden voor (gedwongen) opvang van 
terugkeerders onderzocht. 

2. Voorkomen maatschappelijke spanningen 
Ons college ziet het als een opdracht om bij te dragen aan een maatschappelijk klimaat waarin 
Rotterdammers samen verantwoordelijkheid nemen. Wij hebben met de dialoogconferentie op 
7 oktober in het stadhuis hieraan een bijdrage willen leveren. In Rotterdam staan we in een 
lange traditie om problemen en onderlinge spanningen te benoemen. Daar waar nodig wil ons 
college actief Rotterdammers in staat stellen om hierin hun verantwoordelijkheid op te pakken. 
Kenniscentra, het Platform Levensbeschouwing en Religieuze Organisaties, SPIOR, het 
Convent der Kerken en vele andere instellingen organisaties hebben hierin een belangrijke rol 
om hun achterban te betrekken. Wij zien dat er nu veel waardevolle initiatieven ontstaan vanuit 
de Rotterdamse samenleving die de komende periode een vervolg krijgen. Zeker in deze tijd 
van internationale spanningen en onrust moeten we voorkomen dat conflicten elders 
overslaan naar Rotterdam. Ons college wil daarom polarisatie en angst of onvrede vroegtijdig 
signaleren, hier samen betekenis aan geven en de gevoelens die dit op kan roepen serieus 
nemen. Daarom zetten we in op: 

Het creëren van een klimaat waarin Rotterdammers zich uit durven te spreken. 
Het college steunt en faciliteert initiatieven die bijdragen aan het mobiliseren van een 
tegengeluid en op een respectvolle manier bijdragen aan het debat over de huidige 
internationale ontwikkelingen. Alle Rotterdammers die zich uitspreken tegen bijvoorbeeld 
radicalisering, anti-semitisme, mosl im- en homohaat verdienen onze bescherming en 
steun. Ook wordt in overleg met anti-discriminatiebureau Radar en de politie ingezet op 
het verhogen van de meldingsbereidheid van discriminatie, belediging of geweld. 
Spanningen en onrust tijdig signaleren door goed functionerende netwerken. 
Binnen het Rotterdamse veiligheidsbeleid is er nu al volop aandacht voor signalen uit de 
stad en onderhouden we een netwerk met sleutelpersonen en maatschappelijke 
organisaties. Onder regie van Directie Veiligheid investeren we extra in het voorkomen 
van maatschappelijke spanningen. Bestaande netwerken in gebieden, jongerenwerkers 
en maatschappelijke organisaties worden nog meer betrokken bij het signaleren en 
tegengaan hiervan. Bij mogelijke onrust wordt een "quĩck-scan" uitgevoerd onder onze 
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netwerken in de stad. Deze netwerken hebben ook een belangrijke functie om de-
escalerend op te kunnen treden. 
Het erkennen en herkennen van de oorzaken van angst en onvrede in de 
samenleving, We gaan actief op zoek naar de oorzaken van radicaíisering, angst en het 
gevoel van uitsluiting en vervreemding onder sommige Rotterdammers. Begrijpen we de 
verontwaardiging? Wat kunnen we daar tegenover zetten? 

Tijdens en in aanloop naar de dialoogconferentie op 7 oktober zijn waardevolle initiatieven 
ontstaan die een bijdrage kunnen leveren aan de vrede in de stad. Zonder hierbij volledig te 
zijn willen we een aantal van deze initiatieven in het bijzonder noemen. Deze en andere 
waardevolle initiatieven gaan we indien nodig facìliteren en verdienen onze steun: 

010 ~ 1: op 30 oktober organiseerden onder meer Platform Levensbeschouwing en 
Religieuze Organisaties, SPIOR en het Convent der Kerken een tocht die liet zien dat 
we allemaal Rotterdammers zijn, waar onze wieg ook stond, wat we ook geloven of 
hoe we ook van elkaar verschillen. 
Initiatieven om Rotterdammers te laten kennismaken met religies en culturen. Zoals 
het initiatief "Veelkleurige Religies Rotterdam" waarbij vrijwilligers nu al honderden 
leerlingen van scholen jaarlijks laten kennismaken met Rotterdamse moskeeën en 
gebedshuizen. 
Bijeenkomsten waarbij respect en ontmoeting centraal staan, zoals de dag van de 
dialoog. 

Op dit moment ontwikkelen we een meerjarig programma waarin de in deze brief beschreven 
aanpak wordt uitgewerkt. Het voorkomen van radicalisering en maatschappelijke spanningen 
blijft de komende periode hoog op de agenda staan. Een Rotterdam met respect voor eikaars 
opvattingen en verschillen zonder ruimte voor extremisme en haat. Dit vraagt een inspanning 
van ons allen. 

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam 

De burgemeester, e secretaris 

A. Abouta eb aets 


