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Jihadstrijders in de media

Geachte leden van de gemeenteraad,
Delft was de afgelopen dagen landelijk in het nieuws naar aanleiding van
onbevestigde berichten over de dood van twee Delftenaren tijdens de
oorlog in Syrië. In deze brief ontvangt u meer informatie over de
achtergrond en de rol en aanpak van de gemeente.
Achtergrond
Het gerucht gaat dat de afgelopen maanden jongeren zijn vertrokken naar
Syrië om mee te vechten in de oorlog. Dit is een internationaalfenomeen,
want het gaat ook om jongeren uit landen als België, Frankrijk en Duitsland.
Daarmee is het geen exclusief Nederlands verschijnsel en zeker geen
typisch Delftse aangelegenheid. Op nationaal niveau zijn het ministerie van
Buitenlandse Zaken, het ministerie van Veiligheid en Justitie en de
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid verantwoordelijk
voor de aanpak.

De media berichten dat jongeren zijn vertrokken naar Syrië en dat er twee
jongeren, afkomstig uit Delft, zijn omgekomen. Dit is echter niet bevestigd
door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Buitenlandse Zaken is de
autoriteit die verantwoordelijk is voor de communicatie over Nederlanders
die omgekomen zijn in het buitenland. Het bericht heeft aandacht gekregen
van de landelijke pers, waardoor Delft de afgelopen dagen veel in het
nieuws is.
Sinds vorige week heeft de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) 'code oranje' uitgeroepen. Dit betekent dat het
niveau 'substantieel' (niveau 3 van 4) van kracht is. Sinds november 2009
gold het niveau beperkt (niveau 2 van 4). De Algemene Inlichtingen- en
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Veiligheidsdienst (AIVD) en de politie hebben 'hun alertheid verhoogd en
hun inspanningen geïntensiveerdJ.Dat de NCTV besloten heeft het niveau
aan te passen, heeft vooral te maken met de mogelijke dreiging die uitgaat
van teruggekeerde jihadreizigers. Strijders die terugkomen naar Nederland
kunnen vanwege hun denkbeelden en opgedane gevechtservaring een
risico vormen voor ons land.
Radicalisering en polarisatie
Het beeld in grote steden is dat er wijken zijn waar jongeren wonen die
meer dan gemiddeld gevoelig zijn voor beïnvloeding door radicalen.
Er zijn specifieke indicatoren aan te wijzen die een voedingsbodem kunnen
zijn voor radicaliseringsprocessen en polarisatie, zoals maatschappelijke
onthechting en onvrede met de samenleving en uitsluiting. Dit betreft
bijvoorbeeld:
Schoolverzuim
Achterstandsposities
Verkleinde kansen op de arbeidsmarkt en op stageplaatsen
Weerstand tegen gezagsdragers
Discriminatie
Pesten
Gebruik van bepaalde hallucinerende middelen
Ook Delft kent, net als andere steden, wijken waar relatief veel mensen, en
dus ook jongeren, in een achterstandspositie verkeren. Om onder meer
hieraan tegenwicht te bieden, kent Delft een samenhangende aanpak met
sociale, economische en fysieke onderdelen. Een voorbeeld is de aanpak in
de wijk Poptahof, waar inmiddels door diverse ingrepen de leefbaarheid en
de veiligheid zijn verbeterd. Onze aanpak in Buitenhof kent een zelfde lijn,
maar daar zijn we minder ver.
Rol van de gemeente Delft
De gemeente heeft in bovenstaande context drie rollen:
1) zoveel mogelijk meewerken aan opsporing van de mogelijk
uitreizenden, ronselaars en terugkerenden. De AIVD heeft dit
verzocht en wij werken daaraan mee.
2) zoveel mogelijk informatie verzamelen om onrust, en verstoring van
de openbare orde, in de wijken te voorkomen;
3) zoveel mogelijk voorkomen van uitreizen en radicalisering.
Met de landelijke autoriteiten hebben we werkafspraken gemaakt.
De gemeente heeft, los van de actualiteiten, continu aandacht voor wat
speelt in de Delftse wijken. Wij werken hiervoor nauw en actief samen met
partners in de wijk waaronder politie, corporaties, gemeenschappen en
buurtwerk. De communicatie met de stad verloopt via de partners en
Delft.nl.
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Om de problematiek van radicalisering en polarisatie het hoofd te bieden,
houdt Delft goed in de gaten wat er in de stad gebeurt. Dat doet de
gemeente niet alleen; wij hebben actief een zogenoemde contactcirkel
georganiseerd. Een contactcirkel is een netwerkorganisatie van
verschillende betrokken maatschappelijke instanties op lokaal niveau.
Daarnaast monitort de gemeente voortdurend op verschillende manieren de
signalen, bijvoorbeeld via ambtenaren die direct contact hebben met
inwoners. Afhankelijk van de problematiek wordt een contactcirkel
ingeschakeld.
Wat heeft de gemeente gedaan?
Het was bekend dat een aantal Delftse jongeren aan het radicaliseren was.
Hiervoor was actief aandacht van politie en bestuur en dit hebben wij
gemeld bij de AIVD. Het was bij ons niet bekend dat Delftse jongeren van
plan waren om naar Syrië te gaan om daar te gaan vechten.

Afgelopen woensdag 20 maart heeft het NCTV en AIVD aan gemeenten
gevraagd om hen te steunen op het gebied van het tegengaan van uitreizen
van Nederlanders naar het Syrische oorlogsgebied. De steun van
gemeenten aan NCTV en AIVD bestaat uit het delen van relevante
informatie en het inzetten van lokale netwerken om jongeren met plannen
tot uitreizen te ontmoedigen of op andere gedachten te brengen,
deradicaliseren.
Naar aanleiding van de actuele situatie heeft de gemeente afgelopen week
een bijeenkomst met een contactcirkel georganiseerd. De islamitische
verenigingen, de politie, breed welzijn Delft en de gemeente hebben
informatie met elkaar gedeeld. Hierbij heeft de gemeente haar hulp aan de
gemeenschappen aangeboden: dit houdt in het geven van voorlichting over
wat te doen als het vermoeden bestaat dat een jongere is vertrokken, over
het herkennen van signalen en over wat te doen bij terugkeer van de
jongere. De gemeente houdt actief contact met de leden van een
contactcirkel.
Afgelopen weekend heeft de gemeente ondersteuning geboden aan
voetbalclub Delfia bij de omgang met de (landelijke) media.
Wat gaat de gemeente doen?
Onze gedachten gaan uit naar de familieleden van de jongens die zich nu
mogelijk in het Syrische oorlogsgebied bevinden. De onzekerheid over het
lot van hun naasten is afschuwelijk. Wij zullen onze lokale mogelijkheden en
netwerken benutten om de gemeenschap bij te staan en inzetten op het
voorkomen van onrust in de wijken.
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Er komt op korte termijn een bijeenkomst voor externe partners om hen te
informeren over de stand van zaken en hen te vragen deze problematiek
gezamenlijk op te pakken. De burgemeester zal binnenkort enkele
sleutelfiguren in de wijk bezoeken.
De gemeente Delft werkt samen met gemeenten die ook met deze
problematiek te maken hebben. We bepalen een gezamenlijke strategie en
aanpak. Dat doen we binnen de structuur van het Veiligheidshuis
Haaglanden. Dit is een netwerksamenwerkingtussen straf-, zorg- en
(andere) gemeentelijke partners om complexe casussen aan te pakken.
Partners die behoefte hebben aan ondersteuning kunnen, net als Delfia, op
de gemeente rekenen. Wij blijven informatie delen met de landelijke
autoriteiten zodat degenen die verantwoordelijk zijn voor het ronselen van
de jongeren kunnen worden opgespoord en vervolgd.
Er wordt samen met andere gemeenten en landelijke autoriteiten gewerkt
aan een plan voor jongeren die terugkeren.
Wij houden u op de hoogte van eventuele nieuwe ontwikkelingen.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Delft
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