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Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

539
Vragen van het lid Rehwinkel (PvdA)
aan de ministers van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties en voor
Vreemdelingenzaken en Integratie
over verstrekte subsidies aan
organisaties die nauwe banden
hebben met de Turkse politieke partij
MHP. (Ingezonden 6 november 2002)

Op welke wijze wilt u invulling geven
aan deze verantwoordelijkheid?
5
Hoe moet de opmerking van de
minister van Vreemdelingenzaken en
Integratie worden verstaan, dat hij
«niets met het onderwerp de Grijze
Wolven te maken wil hebben»?1
1

Knevel op zaterdag, 2 november jl.

1
Is het u bekend dat er nog steeds
Nederlandse gemeenten zijn, die
subsidies verstrekken aan
organisaties die nauwe banden
onderhouden met de Turkse politieke
partij MHP, de politieke tak van de
extreem-rechtse Grijze Wolven?

Antwoord

2
Wat vindt u van het feit dat deze
subsidies veelal bestemd zijn voor
integratiedoeleinden, terwijl de aan
de MHP gelieerde organisaties juist
het tegendeel van integratie
nastreven?

1
Het is mij bekend dat de in de
bedoelde uitzending genoemde
organisatie subsidie ontvangt van het
gemeentebestuur van Den Haag, en
wel in het kader van het door Den
Haag gevoerde subsidiebeleid.

3
Is het waar dat gemeenten vaak niets
weten van de activiteiten van de door
hen gesubsidieerde organisaties,
omdat zij geen of onvoldoende
controle uitoefenen op de besteding
van de subsidiegelden? Vindt u dat
wenselijk?

2
Gemeenten zijn autonoom in het al
dan niet toekennen van subsidies. Wij
hebben aangegeven dat alleen
subsidies zouden moeten worden
verstrekt aan projecten of activiteiten
die integratiebevorderend werken.

Antwoord van minister Remkes
(Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties), mede namens de
minister voor Vreemdelingenzaken en
Integratie. (Ontvangen 20 december
2002)

lk heb geen concrete aanleiding te
veronderstellen dat
gemeentebesturen hun
verantwoordelijkheid ten aanzien van
het toezicht en controle op de
naleving van gestelde voorwaarde
onvoldoende zouden invullen.
4
Voor zover het hun eigen middelen
betreft hebben gemeentebesturen
een autonome bevoegdheid bij het
toekennen van subsidies aan
organisaties en zijn zij hiervoor alleen
verantwoording verschuldigd aan de
gemeenteraad. Gemeenten die
vragen hebben omtrent de signatuur
van enige organisatie die voor de
subsidie in aanmerking wenst te
komen te allen tijde informatie
inwinnen bij de AIVD. De Minister
voor Vreemdelingenbeleid en
Integratie zal zoals eerder
medegedeeld in de Tweede Kamer op
5 september 2002 en 21 november
2002, met de gemeentebesturen in
het kader van het lokaal
integratiebeleid in overleg treden
over onder meer het subsidiebeleid
en het toezicht op de uitvoering
daarvan.
5
De minister voor Vreemdelingzaken
en Integratie heeft met de geciteerde
uitlating willen aangeven dat hij er
tegen gekant is dat politieke
stromingen vanuit het buitenland
invloed trachten te verwerven op in
ons land verblijvende ingezetenen die
strijdig zijn met de
integratiedoelstelling.

4
Welke verantwoordelijkheid komt
volgens u de rijksoverheid toe om te
voorkomen dat de door de MHP
gedomineerde organisaties nog
langer overheidssubsidies krijgen?

3
Organisaties dienen zich
vanzelfsprekend te houden aan de
voorwaarden waaronder de subsidie
door het gemeentebestuur is
verleend en in meer algemene zin
aan de geldende wet en regelgeving.
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