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Geachte heer Harteveld,
Met uw brief reageert u op de door de heer Wilders op 19 maart 2014 gedane uitspraken en stelt u
hierover het college enkele vragen.
Door de gemeenteraad is op 25 maart 2014 een motie aanvaard waarin eveneens op de
uitspraken van de heer Wilders is gereageerd en welke ter kennis is gebracht van de Tweede
Kamer der Staten Generaal.
Naar aanleiding van de aanvaarde motie heeft u bij navraag te kennen gegeven dat u prijst stelt
een reactie te ontvangen van het college op uw 3 vraag en dat uw andere twee vragen impliciet
beantwoord zijn door de bespreking in de vergadering van de gemeenteraad en het genomen
besluit.
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U vraagt of wij uw mening delen dat het college een taak heeft in het creëren van een klimaat,
waarin iedereen zich veilig voelt participeert en gebruik kan maken van alle mogelijkheden die
"gebbdëh worden. U vraagt wat het college hiertoe gaat ondernemen bijvoorbeeld inzake het anti
discriminatiebeleid.
Wij delen uw mening ten volle dat zowel de gemeenteraad alsook het college een taak heeft een
klimaat van veiligheid en participatie mogelijk te maken. Daaraan wordt dagelijks gewerkt door het
formuleren van beleid en het uitvoeren van het geformuleerde beleid. Dat kunt u breed opvatten:
de programma's van de gemeentebegroting geven van de concretisering op tal van terreinen een
uitwerking. Het gemeentelijk antidiscriminatiebeleid voorziet in een meldpunt voor vormen van
discriminatie, zoals dat wordt verzorgd door Radar. Deze instelling brengt jaarlijks een rapportage
uit over de meldingen die zij hebben ontvangen. Over 2013 ging het om 9 meldingen. Onlangs
ontvingen wij het bericht van Radar dat op de uitspraken van de heer Wilders in het werkgebied
van Radar 800 meldingen en klachten zijn binnengekomen, wat is aan te merken als een enorm
groot aantal. Dit staat nog los van de bij de politie op diverse plaatsen in Nederland gedane
aangiften.
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In de gesprekken die onlangs gevoerd zijn met de besturen van de Marokkaanse en Turkse
moskeestichting op respectievelijk 24 en 31 maart 2014 is de onrust over de uitspraken van de
heer Wilders ook aan de orde gekomen. Kort samengevat kwamen de opmerkingen neer op het
volgende:
1. De Marokkaanse moskeestichting zal aangifte doen tegen de heer Wilders en vooral wordt
betreurd dat kinderen bang zijn geworden en de goede naam van Nederland is geschaad.
2. De leden van de Turkse gemeenschap zijn positief ingesteld om een bijdrage te leveren
aan de Nederlandse samenleving, echter met name jongeren zijn onzeker over hun
toekomst in Nederland gelet op de kwetsende uitspraken. Vandaag richten deze uitspraken
zich tegen mensen van Marokkaanse herkomst en morgen misschien tegen mensen van
Turkse herkomst.
Afgesproken is dat we sowieso met elkaar contact zullen houden en dat we elkaar wederzijds
weten te vinden. Voor het overige zal het nodig zijn al onze inspanningen voor een veilige,
verdraagzame samenleving te blijven doen. Dit schrijven wij vanuit de kennis en overtuiging dat
we dit als gemeentebestuur niet alleen kunnen maar dat dit breed gedragen zal moeten blijven
gebeuren.
Wij vertrouwen erop u hiermee naar genoegen hebben geantwoord.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge,
de secretaris,
de burgfemeester.

Mevrouw mr. C/G. Jacobs
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