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Subsidies Haagse instellingen
De gemeenteraad

Het raadslid mevrouw Igrid Gyömörei heeft op 5 april 2004 een brief met daarin veertien vragen aan
de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Dit naar aanleiding van het programma 2vandaag van
1 april 2004, de NRC van 3 april 2004 en de herziene uitgave en uitgebreide editie van het boek
“De Grijze Wolven”, een zoektocht naar Turks extreemrechts.
Ingevolge het bepaalde in artikel 35, lid 4, van het reglement van orde voor vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad, antwoorden wij als volgt:
1. Zowel in het tv programma, als in het krantenartikel en het boek, wordt de gemeente Den Haag
genoemd als een van de subsidiegevers. Al eerder zijn in dit kader schriftelijke vragen gesteld
door de Haagse Stadspartij en de SP (21 januari 2003). U beantwoordt dat U geen reden ziet de
subsidierelatie met enkele organisaties te stoppen. Helaas wordt Den Haag opnieuw genoemd in
bovenstaande publicaties als subsidieverstrekker aan organisaties die niet integrerend, zelfs Turks
nationalistisch bezig zijn.
Het college is bekend met het genoemde programma, artikel en het boek.
2. Bent U met de SP van mening dat de gemeente Den Haag geen subsidie wenst te verstrekken in het
kader van integratie aan organisaties die zich hier niet aan houden? In de beantwoording op de
schriftelijke vragen van de SP schrijft U "De gemeente geeft subsidie aan de Turkse Islamitische
Culturele Stichting Den Haag voor sociaal culturele activiteiten die de integratie van Turken in de
Haagse samenleving bevorderen (bv. taalles, computercursussen, sport)". Tevens schrijft u "Als
een organisatie zich niet houdt aan wet en regelgeving, de subsidie kan worden terug gevorderd".
3. Valt hier ook onder dat wanneer een organisatie subsidie ontvangt in het kader van integratie en
integratie niet uitdraagt, deze subsidie teruggevorderd kan worden?
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4. Zo ja, bent U bereidt dit te doen?
Ad 2, 3 en 4
De gemeente subsidieert Haagse instellingen die sociaal-cultureel vrijwilligerswerk verrichten vanuit
de systematiek van waarderingssubsidie. De gemeente subsidieert alleen instellingen die voldoen aan
de richtlijnen van de Algemene Subsidie Verordening (ASV). Bij subsidieverstrekking worden
prestatie-eisen gesteld. In het geval van verstrekte waarderingssubsidie kan de subsidie voor een
volgend jaar geweigerd worden als niet wordt tegemoet gekomen aan toezeggingen en verplichtingen.
Dit geldt voor alle Haagse instellingen.
Onlangs heeft de gemeente Den Haag de visitatiecommissie sociaal-cultureel vrijwilligerswerk
ontvangen, die zeer positief was over dit Haagse beleid.
5. In het ontwerp bestedingsprogramma 2004 staat een hele lijst met migranten organisaties die
subsidie verkrijgen van de gemeente Den Haag, zo ook staan er subsidie verstrekkingen onder de
noemer vrouwen, waaronder migrantenvrouwen en etnisch-culturele groepen. Onder welke
voorwaarden krijgen deze organisaties subsidies?
Haagse instellingen kunnen voor sociaal-cultureel werk subsidie aanvragen op basis van de
voorwaarden gesteld in de Algemene Subsidie Verordening (ASV). Vergelijk rv 205/1996.
6. Is er bekend in hoeverre deze organisaties werken aan participatie, emancipatie en integratie?
Zie beantwoording bij 12.
7. Zo ja, op welke wijze en hoe controleert u dit?
N.v.t.
8. Zo nee, bent u bereidt hier onderzoek naar te doen door een onafhankelijke instantie?
Zie beantwoording bij 2, 3 en 4 en 7.
9. In de NRC wordt gesproken over een bijeenkomst waar de voorzitter van de jongerenpartij van de
HP Satilmis eregast was. Bent U bekend met deze bijeenkomst?
Het college is hiervan niet op de hoogte.
10. Is de jongerenorganisatie waarover gesproken wordt dezelfde als de Idealistische Haarden, ook
een jongerenorganisatie van MHP?
Dat is het college niet bekend.
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11. Bent U bekend met de werkwijze van de Idealistische Haarden in Turkije?
Het college is daarmee niet bekend.
12. Tijdens deze bijeenkomst, werden mannen en vrouwen apart gehouden door een afscheiding.
Tevens hingen er Turkse en Grijze Wolven vlaggen. In toespraken lag het accent op het behoud
van eigen cultuur en tradities. Indien er subsidie verstrekt is, gaat U deze terugvorderen?
Zie ad 2, 3 en 4. Waarderingssubsidies worden niet verstrekt voor activiteiten gericht op behoud van
de eigen cultuur en tradities, maar gericht op participatie op sociaal cultureel terrein. Terugvordering
van subsidiegelden voor activiteiten gericht op de eigen cultuur en tradities is derhalve niet aan de
orde.
Wat maatschappelijke groeperingen in het openbaar uitdragen rond behoud van eigen cultuur en
tradities is vanuit de beoordeling van de Algemene Subsidie Verordening en subsidieverstrekking niet
relevant, net zo min de activiteiten die instellingen met eigen middelen bekostigen en die binnen legale
juridische kaders vallen.
13. Tevens wordt in de NRC gesproken over de Milli Gorus, op de website staat dat volgens de profeet
Mohammed de man de vrouw mag slaan. Tevens is al eerder geconstateerd dat er boeken te koop
zijn via de Milli Gorus, o.a. in Den Haag, waarin staat dat kinderen geslagen mogen worden
indien zij b.v. de hoofddoek niet willen dragen.
Bent U bekend met bovenstaande feiten?
Ja.
14. Bent U bereidt, zoals in Amsterdam is gebeurd, een onderzoek te doen naar de participatie,
emancipatie en integratie aspecten van Moskeeën?
Het college heeft periodieke contacten met moskeeorganisaties waarin de genoemde thema’s
structureel aan de orde komen. Deze gesprekken vinden in een open sfeer plaats, waarbij delicate
vraagstukken niet uit de weg worden gegaan. Voor een onderzoek naar moskeën in het algemeen ziet
het college geen aanleiding.
Het college van burgemeester en wethouders
de secretaris,
de burgemeester,
D.M.F. Jongen

L.E.J. Engering-Aarts, lo.

