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Den Haag, 21 januari 2003

Inzake: “ Grijze Wolven"
De gemeenteraad

Het raadslid, Ingrid Gyömörei, heeft zich bij brief van 3 november 2002, uitmondend in een 7-tal vragen, tot de
voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Ingevolge het bepaalde in artikel 35, lid 4, van het Reglement van Orde voor vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad (Verz. 2002, no. 5) beantwoorden wij deze vragen als volgt.
1.

Heeft u kennis genomen van het programma?

Ja
Uit een telefoongesprek met de voorzitter van de Turkse Federatie Nederland (hierna TFN) blijkt dat zowel de
Turkse Islamitische Culturele Stichting Den Haag als de Azerbeidzjaanse Culturele Vereniging aangesloten zijn
bij de TFN.
Volgens het programma wenst u niet te reageren. Wel is het programma in het bezit van een fax van de
gemeente Den Haag. Hierin stelt u dat er geen aanwijzingen zijn van lidmaatschap van de Haagse organisatie
bij het TFN.
De Haagse stadspartij heeft u in februari 2002 gewezen op dit lidmaatschap.
Tevens bent u toen gewezen op het boek "Grijze Wolven" van Stella Braam en Mehmet Ülger uit 1997.
2.

Hoe verklaart u dit?

Wij hebben per fax een schriftelijke reactie verzonden, er vanuit gaande dat die reactie gelezen dan wel op de
beeldbuis vertoond zou worden.
Deze reactie luidde als volgt:
*
"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).
*
De opstelling van een organisatie over zaken die primair de binnenlandse aangelegenheden van het
herkomstland betreffen speelt in beginsel geen rol bij de beoordeling van een subsidieverzoek.
*
Alle gesubsidieerde organisaties moeten zich houden aan de Nederlandse wetten en aan de regels die de
gemeente stelt (organisaties mogen bijvoorbeeld niet discrimineren of oproepen tot onverdraagzaamheid
jegens andere groepen).
*
Als een organisatie zich niet daaraan houdt zal de subsidie worden ingetrokken.
*
Wij hebben geen aanwijzingen dat daar bij deze organisatie sprake van is."
Van deze reactie heeft het programma geen melding gemaakt.
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3.

Volgens de SP zijn de beantwoordingen van de schriftelijke vragen van de Stadspartij van 25 februari als
van 16 april onjuist. Wat is hieromtrent uw mening?

Het college is van mening dat de antwoorden op de schriftelijke vragen van de Haagse Stadspartij (van 25 februari
jl. en van 16 april jl.) juist zijn.

4.

Is het College bereid alsnog de beantwoording te rectificeren? Zo nee, waarom niet?

Neen, zie het antwoord op vraag 3.
Tijdens het programma van afgelopen zaterdag wordt een fax getoond waaruit blijkt dat de Turkse Islamitische
Stichting subsidie ontvangt van jaarlijks EUR 4550 in het kader van integratie.
5.

Is het correct dat deze stichting genomen bedrag aan subsidie ontvangt?

Deze stichting ontvangt, evenals vele tientallen andere (vrijwilligers) organisaties, een subsidie ter hoogte van i
4550 uit het Bestedingsprogramma Welzijnsorganisaties, op titel van sociaal-cultureel vrijwilligerswerk.
Voorts heeft deze stichting voor activiteiten ten behoeve van kinderen in 2000 een bedrag van
ƒ 1.352,50 en in 2002 een bedrag van € 1.035,00 ontvangen.
6.

Ontvangt de Azerbeidzjaanse Culturele Vereniging subsidie? Zo ja over welk bedrag hebben we het dan?

Deze vereniging ontvangt in het kader van het Bestedingsprogramma Welzijnsorganisaties het bedrag van
€ 4550,00.
7.

Is het College bereid deze subsidie (s) per direct stop te zetten, nu duidelijk is gebleken dat deze
organisaties gelieerd zijn aan de Grijze Wolven, en niet integrerend bezig zijn?

Neen. Ten grondslag aan de toekenning van genoemde subsidies ligt het beleid met betrekking tot het sociaalcultureel vrijwilligerswerk, zoals geformuleerd in rv 205, van 12 juli 1996.
Voor het overige verwijzen wij u naar de inhoud van de onder vraag 2 genoemde fax.
Onder de werking van de Algemene Subsidieverordening ‘s-Gravenhage (ASV) is slechts van belang of de
activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd in het beleid passen.
Momenteel bereiden wij een nieuwe Haagse Kaderverordening Subsidieverstrekking voor, ter vervanging van
diverse thans geldende subsidieverordeningen, waaronder de ASV. Wij zullen de raad voorstellen in die
verordening op te nemen dat subsidie kan worden geweigerd, ingetrokken en teruggevorderd als een instelling
naast de in het gemeentelijk beleid passende activiteiten waarvoor zij subsidie vraagt/ontvangt andere activiteiten
ontwikkelt die strijdig zijn met het gemeentelijk beleid.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,
D.M.F. Jongen

W.J. Deetman

