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Breda, 25 april 2018 
 
Betreft: Vragen ex. art. 9 RVO 
 
Aan het college van B&W van Breda 
  
Onderwerp:  Vervolgvragen financiering islamitische organisaties vanuit Golfstaten 

n.a.v. uitspraken burgemeester Paul Depla in de media 
 
Geacht college, 
 
Nadat SP Breda gisteren vragen had ingediend over de financiering van islamitische 
organisaties vanuit Golfstaten waaronder de Stichting Islamitische Jongeren Breda 
(SIJB), verscheen een artikel hierover in BN/DeStem. Hierin reageert ook 
burgemeester Paul Depla op de onthullingen uit Nieuwsuur. Hij lijkt de uitleg van het 
bestuur van SIJB voor zoete koek te slikken en denkt dat daarmee de vermeende 
banden met buitenlandse financiers en het salafisme zijn weerlegd. Volgens SP 
Breda is deze reactie ronduit naïef en een onderschatting van de mogelijke gevaren 
van geldschieters die een islam willen verspreiden die onverdraagzaam is en haaks 
staat op de democratische rechtsstaat. (1)   
 
Een eenvoudige zoektocht op internet had hem geleerd dat tot op de dag van 
vandaag, predikers te gast zijn bij SIJB die bekend staan als salafistisch. De prediker 
Remy Soekirman die er 25 maart jl. sprak, is bijvoorbeeld verbonden aan de 
salafistische As-Soennah moskee in Den Haag. De eveneens als salafistisch bekend 
staande prediker Umair Aboe Aasiya spreekt met grote regelmaat de gelovigen toe in 
de Antiloopstraat, waaronder aanstaande zondag. Hij staat bekend als de man die bij 
de Almeerse evenknie van SIJB, omstreden buitenlandse imams in de gelegenheid 
stelt hun haatzaaiende boodschap te verkondigen. (2) (3) (4) 
 
Gelet op het bovenstaande lijkt er geen twijfel over dat SIJB verbonden is aan het 
salafisme. En alhoewel salafistische predikers meestal niet oproepen tot geweld, 
beschouwt de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) de salafistische 
stroming toch als ongewenst. De boodschap is volgens de dienst onverdraagzaam 
en werkt integratie tegen. (5)  
 
Dit brengt ons tot de volgende vragen: 

1. Erkent u dat er wel degelijk banden zijn tussen SIJB en het salafisme? Kunt u 
uw antwoord toelichten? 

2. Erkent u bovendien dat het salafisme onwenselijk is omdat de boodschap 
onverdraagzaam is en integratie tegenwerkt? Kunt u uw antwoord toelichten? 

3. Bent u zich voldoende bewust van de gevaren van het groeiende salafisme in 
Nederland en de voet die het ook in Breda aan de grond krijgt? 

4. Hoe verklaart u uw de vergoelijkende toon met betrekking tot SIJB in de 
media? Bent u bereid deze naïeve uitspraken te weerleggen of in te trekken? 



5. Ontvangt SIJB momenteel subsidie van de Gemeente Breda of heeft zij dat in 
het verleden ontvangen? Zo ja, hoeveel en over welke periode? 

6. Bent u bereid SIJB en de daaraan verbonden personen en organisaties uit te 
sluiten als gespreks- of overlegpartner  van de gemeente? 

7. Wat gaat u eraan doen om te voorkomen dat via SIJB, salafistische predikers 
hun onverdraagzame boodschap kunnen verspreiden in Breda?   
     

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Inge Verdaasdonk     Bas Maes 
Burgerraadslid SP Breda    Fractievoorzitter SP Breda 
 
 

1) Zie bericht BN/DeStem,  “Salafisme? Banden met Saudi Arabië? Daar klopt 
niks van”, d.d. 24 april 2018 

2) Zie publicatie Universiteit van Amsterdam, “Salafisme in Nederland: aard, 
omvang en dreiging” 

3) Zie bericht HP/De Tijd, “Reportage: in de zaal bij omstreden 
salafistenbijeenkomst”, d.d. 3 februari 2016 

4) Zie bijlage met aankondigingen van bijeenkomsten SIJB 
5) Zie https://www.aivd.nl/onderwerpen/salafisme  

 
 

 


