SP fractie Breda
www.breda.sp.nl
Stadserf 1
4811 XS Breda
T: 076 529 43 32
E: breda@sp.nl

Breda, 24 april 2018
Betreft: Vragen ex. art. 9 RVO
Aan het college van B&W van Breda
Onderwerp: Financiering islamitische organisaties vanuit Golfstaten
Geacht college,
Minstens 30 islamitische organisaties in Nederland hebben de afgelopen jaren
financiering aangevraagd in Golfstaten. Het gaat om miljoenen euro's uit Koeweit en
Saudi-Arabië. Dat blijkt uit informatie die de overheid jarenlang geheim heeft
gehouden maar waar het programma Nieuwsuur nu over bericht. Mede als gevolg
van buitenlandse financiering groeit het salafisme, de fundamentalistische islam, in
Nederland. Volgens deskundigen staat dit de integratie in de weg. Financiering gaat
vaak gepaard met invloed van geldschieters die een islam willen verspreiden die
onverdraagzaam is of haaks staat op de democratische rechtsstaat. (1)
Ook de Stichting voor Islamitische Jongeren in Breda (SIJB), wordt genoemd als één
van de 30 organisaties. Deze moskee is ontstaan ‘als gevolg van missie en
financiering vanuit Saoedi-Arabië’, schreef inlichtingendienst AIVD in 2004 volgens
Nieuwsuur.
SP Breda is groot voorstander van de vrijheid van godsdienst. Maar dit is geen religie
meer, maar ongewenste politieke beïnvloeding. Bovendien staat het de integratie in
de weg en is het schadelijk voor alle goedwillende moslims in Breda.
Dit brengt ons tot de volgende vragen:
1. Wat is uw reactie op het bericht van Nieuwsuur en het feit dat ook de Bredase
islamitische organisatie SIJB hierbij wordt genoemd?
2. Is de gemeente wel op de hoogte gesteld door de Rijksoverheid van geheime
informatie? Zo ja, wat heeft u met deze informatie gedaan?
3. Hoeveel geld heeft SIJB in totaal ontvangen vanuit Saudi-Arabië en over
welke periode? Zijn er nog altijd financiële banden?
4. Hebben die financiële banden ook geleid tot beïnvloeding? Zijn er bijvoorbeeld
salafistische predikers in de moskee actief (geweest)?
5. Hoe gaat u ervoor zorgen dat het salafisme verder geen voet aan de grond
krijgt in Breda en daarmee de integratie in de weg staat?
6. Zijn er signalen over deze of andere organisaties binnengekomen met
betrekking tot het mogelijk radicaliseren van jongeren?
Met vriendelijke groet,

Inge Verdaasdonk
Burgerraadslid SP Breda
1) Zie uitzending Nieuwsuur, “Geheime lijsten financiering moskeeën onthuld”,
d.d. 23 april 2018

