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Update 6 inzake radicalisering
Versterkingsgelden
Ik ben verheugd dat ik u kan berichten dat het ministerie van V&J definitief goedkeuring heeft gegeven aan de
toekenning van de versterkingsgelden. Op grond van het plan dat wij hebben ingediend krijgt Huizen een
bijdrage van € 157.000,- voor 2016. Daarmee is onze aanvraag volledig gehonoreerd en kunnen we verder
werken aan de ontwikkeling van de volgende zaken:
- Het opzetten van een breed strategisch netwerk met Islamitische gemeenschap en professionals
- Het opleiden en begeleiden van sleutelfiguren in de samenleving
- Het verder professionaliseren van de persoonsgerichte aanpak
- Het preventief inzetten op jongeren die vatbaar zijn voor het extremistische gedachtengoed
- Het vergroten van kennis en bewustzijn bij professionals
Daarnaast zal op een later tijdstip ook nog gerichte ondersteuning worden geboden aan de
onderwijsinstellingen in Huizen.
Door de toekenning van de versterkingsgelden kunnen we volledig uitvoering geven aan het actieprogramma
preventie polarisatie, dat in juni door het college is vastgesteld. Momenteel wordt op ambtelijk niveau de
uitvoering afgestemd. Eind dit jaar zal ik u berichten over de exacte invulling voor 2016.
Tot 2020 kunnen we elk jaar een nieuwe aanvraag voor ondersteuning indienen, met een reële kans op
verlenging.
Vervolging van Huizer-verdachte
Op 7 september jl. heeft het OM bekend gemaakt dat het overgaat tot de vervolging van een van de vier
verdachten die eind augustus vorig jaar zijn aangehouden. De zaak tegen de overige drie verdachten is
geseponeerd vanwege gebrek aan bewijs. Tot het laatste moment was ook voor mij onbekend welke
beslissing het OM zou nemen. Na een jaar van onzekerheid is er nu meer duidelijkheid voor de gezinnen. In
december zal de overgebleven verdachte zich bij de rechtbank moeten verantwoorden.
In de aanloop naar het moment dat het OM de beslissing bekend maakte, zijn de nodige voorbereidingen
getroffen om de maatschappelijke ontwikkelingen te volgen. Tot nu toe is het rustig gebleven en daar is Huizen
het meest bij gebaat. Politie en gemeente houden vinger aan de pols. We blijven de maatschappelijke
ontwikkelingen uiteraard volgen en zullen ook de contacten met de gezinnen blijven onderhouden.
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