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Bezoek Wethouder Hilhorst aan Turk Islam Vakfi
De gemeenteraad

Het raadslid, de heer G.H.M. Wijsmuller, heeft de volgende, op 1 maart 2002 ingekomen brief, uitmondende in
een tweetal vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Naar aanleiding van uw antwoorden d.d. 26 februari 2002 op door de Haagse Stadspartij eerder gestelde vragen
inzake een bezoek van Wethouder Hilhorst aan de Turk Islam Vakfi, leg ik u onder verwijzing naar het desbetreffende artikel uit het reglement van orde de volgende vragen voor:
Ingevolge het bepaalde in artikel 35, lid 4, van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad (vastgesteld in de raadsvergadering van 14 maart 2002, rb 68), antwoorden wij - na verkregen
informatie van het Regiokorps Politie Haaglanden - als volgt.
1.

U stelt dat de Turk Islam Vakfi niet op de ledenlijst van de Turkse Federatie Nederland voorkomt. Hoe
verklaart u dan dat deze organisatie staat op de bijgevoegde officiële lijst van het Beleidsplan van de
Turkse Federatie Nederland?

De officiële Nederlandse naam van Turk Islam Vakfi luidt sinds twee jaar:
'Turks Islamitische Culturele Stichting Den Haag '
Beide namen (de Turkse en de Nederlandse naam) staan niet op de door u aangehaalde lijst.
De Turk Islam Vakfi heeft bovendien zelf aangegeven geen lid te zijn van de Turkse Federatie Nederland.
De Turkse Federatie Nederland geeft aan dat zij geen officiële leden kent. De lijst (uit 1996) is destijds ten
onrechte gepresenteerd als ‘lijst van lidorganisaties’. De verschillende organisaties werken wel samen.
Dit geldt ook voor Turk Islam Vakfi en de Turkse Federatie Nederland. De samenwerking is beperkt tot sociaal
culturele activiteiten. De Turk Islam Vakfi benadrukt dat zij zich niet bezig houdt met politieke aangelegenheden.
2.

De Haagse Stadspartij verwijst eveneens naar de aangesloten organisaties op de interne lijst van de
Federatie. Beide lijsten zijn gepubliceerd in het boek van Stella Braam en Mehmet Ulger Grijze Wolven.
Mocht deze informatie niet kloppen, waarom heeft de Turk Islam Vakfi dan geen juridische stappen
ondernomen om zich hiervan te distantiëren?

Hiervoor verwijzen wij u naar de Turk Islam Vakfi.
Burgemeester en wethouders van Den Haag,
de secretaris,
de burgemeester,
D.M.F. Jongen
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