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

239
Vragen van het lid Marijnissen (SP)
over een extreem rechtse groepering.
(Ingezonden (1 oktober 1997)
1
Hebt u kennis genomen van de
inhoud van het boek «Grijze Wolven,
een zoektocht naar Turks extreem
rechts» van Stella Braam en Mehmet
Ülger1 en van de uitzending van
Netwerk van 29 september jl.?
2
Wat is uw commentaar op het beeld
dat in het boek en de tv-uitzending
wordt geschetst van de invloed van
de Grijze Wolven op het Turkse deel
van de samenleving?
3
Hoe beoordeelt u het gegeven dat
gemeenten subsidie geven aan
bijvoorbeeld sport- en
jongerenorganisaties die geïnfiltreerd
zijn door Grijze Wolven en door hen
gebruikt worden als dekmantel voor
hun propaganda?
4
Wat is uw mening over de opvatting
dat gemeenten niet anders kunnen
dan deze verenigingen subsidiëren?
5
Acht u het wenselijk dat gemeenten
subsidie verlenen aan dit soort
organisaties? Zo ja, waarom? Zo
neen, zijn gemeenten in staat om
verdere subsidiëring te stoppen door
bijvoorbeeld de betreffende
verordeningen aan te passen? Of zijn
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er andere methoden? Bent u bereid
zelf stappen te ondernemen?
6
Bent u bereid een onderzoek in te
stellen naar de omvang van de
subsidiëring van dit soort
organisaties?
7
Ondersteunt u de stelling dat, omdat
het integratiebeleid voor een
belangrijk deel mislukt is – gezien de
grote werkloosheid onder Turken en
het gebrek aan perspectief voor velen
van hen – de Grijze Wolven misbruik
kunnen maken van de heersende
onvrede?
1
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Antwoord
Antwoord van minister Dijkstal
(Binnenlandse Zaken). (Ontvangen 5
november 1997)
1
Ja.
2
Ik bereid op dit moment een brief
voor aan de Tweede Kamer, waarin ik
naar aanleiding van recente
verzoeken vanuit de Kamer op
hoofdlijnen zal aangeven, over welke
informatie ik beschik met betrekking
tot «de Grijze Wolven».
3 en 4
Gemeenten zijn autonoom in het al
dan niet toekennen van subsidies en
in het daaraan verbinden van
voorwaarden. Organisaties dienen

zich vanzelfsprekend te houden aan
deze subsidievoorwaarden en in
meer algemene zin aan de geldende
wet- en regelgeving. Het is aan de
subsidiegevende overheid om vast te
stellen dat de gesubsidieerde
organisatie de subsidiegelden
besteedt overeenkomstig het doel
waartoe zij zijn verleend, aan de
gestelde voorwaarden beantwoordt
en de geldende wet- en regelgeving
respecteert. Indien zulks niet het
geval is, kan de desbetreffende
overheid besluiten de verleende
subsidie terug te vorderen.
5
Het is aan de gemeentebesturen, te
bepalen of een organisatie, c.q. een
activiteit bijdraagt aan hun
beleidsdoelstellingen. Als
coördinerend minister voor het
integratiebeleid acht ik het overigens
wenselijk dat overheden zich bij het
verlenen van subsidies en bijdragen
aan derden in voorkomende gevallen
mede laten leiden door de
doelstellingen van het
integratiebeleid etnische
minderheden.
6
Er bestaat geen aanleiding te
veronderstellen dat
gemeentebesturen hun
verantwoordelijkheid in dezen zouden
verwaarlozen.
7
Neen, de opvatting als zou «het
integratiebeleid voor een belangrijk
deel mislukt» zijn, onderschrijf ik niet.
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Er is geen causaal verband
aangetoond tussen «het gebrek aan
perspectief voor velen van hen» en
een lidmaatschap van organisaties
als door vraagsteller bedoeld.
Langdurige werkloosheid en gebrek
aan uitzicht op positieverbetering
kunnen echter wel een
voedingsbodem zijn voor invloeden
die het integratiebeleid negatief
beïnvloeden.
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