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onderwerp Aanpak jihadisme 

Geachte heer Lambers, 

Steenbergen, 26 september 2017 

De mondiale problemen rondom radicalisering en jihadisme en in relatie daarmee de 
recente aanslagen in enkele Europese steden hebben ook in onze regio de aandacht. 
Met name op de schaal van het politiedistrict en - voor wat onze gemeente betreft - op 
de schaal van het politieteam Bergen op Zoom. 

U heeft ons over dit onderwerp een groot aantal vragen gesteld. Deze worden 
hieronder herhaald en direct gevolgd door ons antwoord. 

1. Heeft uw college c.q. de burgemeester kennis genomen van de onlangs 
gepubliceerde Evaluatie van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme 
van de Inspectie Veiligheid en Justitie? 

Ons antwoord: 
Ja. 

2. Deelt het college c.q. de burgemeester de zorgen van de Inspectie Veiligheid 
en Justitie over de achterblijvende rol van met name kleinere en middelgrote 
gemeenten bij de beleidsontwikkeling om radicalisering en jihadisme tegen te 
gaan? 

Ons antwoord: 
Hier past een genuanceerd antwoord. De zorgen van de Inspectie zijn begrijpelijk. 
Daar staat tegenover dat tot op heden radicalisering en jihadisme (op een enkele 
uitzondering na) vooral plaatsvond in de grote(re) steden. Toch is in de 
basisteamdriehoek met de Brabantse Wal gemeenten en Tholen afgesproken om in 
dit dossier samen op te trekken. 

Vragen aan de gemeente? Bel ons via 140167 of kijk op www.aemeente-steenberaen.nl. 
Correspondentieadres: Postbus 6, 4650 AA Steenbergen Bezoekadres: Buiten de Veste 1, 4652 GA Steenbergen 
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3. Is het probleem van radicalisering en/of jihadisme aan de orde in de gemeente 
Steenbergen en waaruit blijkt dit? 

Ons antwoord: 
Er zijn ons geen signalen bekend over radicalisering en/of jihadisme bij inwoners van 
onze gemeente. Zo die er zouden zijn dan ontvangen wij daarover rapportage van de 
landelijke politie. 

4. Op welke wijze voert het college c.q. de burgemeester de regie op de aanpak 
van radicalisering? 

Ons antwoord: 
Zoals bij vraag 2 al is geduid trekken wij - indien nodig - gezamenlijk op met de 
gemeenten in het werkgebied van het politiebasisteam Bergen op Zoom. In 
voorkomende gevallen bepalen wij in nauw overleg met politie en justitie de regie. 

5. Is hiervoor in de gemeente Steenbergen beleid opgesteld waarin bijvoorbeeld 
is opgenomen dat verschillende afdelingen van gemeente met elkaar moeten 
samenwerken op de gebieden openbare orde en veiligheid, werk en inkomen, 
onderwijs en jeugd? 

Ons antwoord: 
Sinds enkele maanden wordt gewerkt aan het vormgeven van een zogenaamd LIP 
(een lokaal Informatie Plein). Doel is om in voorkomende gevallen snel zichtte hebben 
op aspecten van ondermijning, jihadisme en radicalisering, maar ook op 
drugsgerelateerde activiteiten in onze gemeente. Vanuit het LIP liggen rechtstreeks 
contacten met het DIP, de districtelijke evenknie en de districtelijke stuur en 
weegploeg. In het laatste gremium wordt bepaald welke zaken specifiek aandacht 
krijgen en prioriteit verdienen bij politie en justitie. 

6. Vindt over dit onderwerp periodiek overleg plaats met de verbonden partijen 
van de gemeente Steenbergen? 

Ons antwoord: 
Neen. Dit onderwerp komt wel met regelmaat aan de orde in het Veiligheidscollege 
(zie ook het hierna volgende antwoord op vraag 7). 

7. Vindt over de onderwerpen radicalisering en jihadisme regionaal overleg 
plaats, bijvoorbeeld in de Veiligheidsregio en/of het Regionaal Informatie- en 
Expertise Centrum? 

Ons antwoord: 
Deze onderwerpen behoren tot de aandachtsgebieden van politie en justitie en niet 
van de Veiligheidsregio. Het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum heeft beide 
onderwerpen met regelmaat op de interne agenda staan. Via LIP en DIP (zie ons 
antwoord op vraag 5) bestaan rechtstreeks contacten met het RIEC en vindt 
informatiedeling plaats. 

8. Zijn of waren in de gemeente Steenbergen in het verleden of op dit moment 
personen waarvan bekend was of is dat zij dreig(d)en te radicaliseren dan wel 
geradicaliseerd waren? 

Ons antwoord: 
Neen. Zie ook ons antwoord op vraag 3. 
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9. Wordt in dergelijke gevallen casusoverleg gevoerd waarin personen 
besproken worden die (dreig(d)en) te radicaliseren? 

Ons antwoord: 
Niet van toepassing 

10. Indien dat het geval was of is, wat gebeurd vervolgens met deze personen? 
Ons antwoord: 
De situatie heeft zich in onze gemeente niet voorgedaan. Mocht dit in de toekomst wel 
het geval zijn dan zal per persoon een individueel traject moeten worden opgezet dat 
aansluit bij zijn of haar situatie. 

11. Op welke wijze wordt de raad van de gemeente Steenbergen door uw college 
c.q. de burgemeester betrokken bij beleidsbepaling op het gebied van 
radicalisering en/of jihadisme? 

Ons antwoord: 
Zo er zich ontwikkelingen voordoen op dit terrein zal de burgemeester, als eerst 
verantwoordelijke voor openbare orde en veiligheid, de raad op passende wijze 
vertrouwelijk mededelingen doen. 

Wij nemen aan u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en uw vragen 
naar behoren te hebben beantwoord. Aanvullende informatie kunt u vinden op de 
website: 
https://www.riiksoverheid.nl/onderwerpen/terrorisme-en-nationale-veiliqheid/jihadisme-
tegenqaan 

Mocht u over dit onderwerp aanvullende vragen hebben of informatie wensen, neemt 
u dan contact op met onze stafmedewerker bestuurszaken, de heer John van den Hof. 
Bij hem (maar natuurlijk ook bij de politie) kunt u ook meldingen doen over signalen 
die u vanuit onze lokale samenleving bereiken over mogelijke gevallen van 
radicalisering en jihadisme U kunt hem bellen via 0167 - 543 361 of mailen via 
|.vandenhof(5)qemeente-steenberqen.nl 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester, 


