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RAADSINFORMATIE inzake actieplan 'Samenwerken aan Sociale

Stabiliteit 2016-2017

Samenvatting
In het bijgevoegde actieplan 'Samenwerken aan Sociale Stabiliteit' presenteren
wij de Dordtse aanpak van radicalisering en gewelddadig jihadisme 2016-2017.
De aandacht richt zich in Dordrecht vooral op preventie. Daarnaast voeren wij
activiteiten uit om signalen van radicalisering in een zo vroeg mogelijk stadium
te onderkennen.

Inleiding
Sinds maart 2013 hebben wij in Nederland te maken met een 'substantieel'
dreigingsniveau terrorisme. Sindsdien heeft het geweld rond terrorisme een grote
vlucht genomen in de wereld. De aanslagen in Parijs in november 2015 en in
Brussel in maart 2016 staan op ons netvlies gegrift.
De aanslagen in de wereld leiden tot gevoelens van angst en onzekerheid in onze
samenleving. Het doel van de gewelddadige jihadistische organisaties is om onze
'vrije samenleving' te ontwrichten en daarmee de sociale stabiliteit in onze
samenleving te verstoren. Duidelijk is dat wij dit niet willen laten gebeuren.
De gemeente vervult bij uitstek een preventieve rol, omdat zij hun inwoners en
gemeenschappen kennen en dus de mogelijkheid heeft om zorgwekkende
ontwikkelingen tijdig te signaleren en daarop te reageren.
In het bijgevoegde actieplan presenteren wij de Dordtse aanpak van radicalisering
en gewelddadig jihadisme 2016-2017.
Wij hebben gekozen voor de titel "Samenwerken aan Sociale Stabiliteit" omdat de
aandacht in Dordrecht zich vooral richt op preventie. Het voorkomen van sociale
spanningen en excessen doen wij door met elkaar aan een samenleving te werken
waarin (groepen) burgers zich met elkaar verbonden voelen. Elkaar kennen en
gekend worden is de basis voor vertrouwen en vertrouwen is de basis voor de
dialoog. Een sociaal en stabiele samenleving is de basis voor een leefbare en
veilige stad.
De ondertitel van dit plan 'Alert op signalen van radicalisering' verwijst naar de
onmisbare samenwerking in onze stad om signalen van radicalisering in een zo
vroeg mogelijk stadium te onderkennen.

Het tegengaan van radicalisering en gewelddadig jihadisme is niet een exclusief
veiligheidsprobleem. Het antwoord hierop is een combinatie van preventie,
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signalering en repressie en is gebaseerd op ketensamenwerking binnen het
sociaal- en het veiligheidsdomein.
Wij vertrouwen daarbij op de betrokkenheid van onze inwoners en
maatschappelijke organisaties, die bereid zijn hun steentje bij te dragen. De rol
van de gemeente is vooral initiërend, stimulerend en faciliterend.
Onze aanpak is gebaseerd op onderstaande drie pijlers. Voor elke pijler zijn
concrete acties geformuleerd:
samenwerken aan sociale stabiliteit;
signalering en deskundigheidsbevordering;
persoonsgerichte aanpak.

Stand van zaken/de feiten
In het bijgevoegde actieplan 'Samenwerken aan Sociale Stabiliteit' zijn de
bovenstaande pijlers uitgewerkt in concrete acties. We werken daarbij nauw
samen met alle betrokken organisaties in de stad. Met de uitrol van onze aanpak
zijn wij al geruime tijd bezig. Binnen Dordrecht is inmiddels een netwerk actief
van organisaties en personen, waarmee wij goede kontaken onderhouden.
De gebeurtenissen deze zomer in Turkije zorgden ook in Dordrecht voor onrust.
Samen met onze partners in de stad hebben wij ingezet op preventie waarbij
vredig met elkaar samen leven voorop staat.
De gebeurtenissen in Turkije gaven voor ons aanleiding om na de zomervakantie
te spreken met vertegenwoordigers van het Dordtse onderwijs. Zowel op
bestuursniveau als met de mensen die dagelijks met de leerlingen te maken
hebben. Scholen zijn zich bewust van hun rol in het kader van Sociale Stabiliteit
en maken het bespreekbaar. Wij bieden hen - indien gewenst- ondersteuning.
De Consul Generaal van Turkije stuurde naar diverse steden een informatiebrief
met daarin achtergrondinformatie over hetgeen gaande was in Turkije.
Als reactie hierop heeft burgemeester Brok een antwoordbrief gestuurd. Daarin
heeft hij benadrukt dat geen enkele bevolkingsgroep de ander de maat mag
nemen. Een ieder die zich in Dordrecht bevindt moet zich houden aan onze
normen en regels. In Dordrecht is iedereen vrij is om te denken wat je denkt, te

geloven wat je gelooft en dat je kunt zijn wie je bent.
Kosten en dekking
Bij de uitvoering van onze acties werken wij samen met veel partijen. Wij doen
daarbij een beroep op hun reguliere werkzaamheden. Onze inzet en die van de
samenwerkende organisaties wordt gefinancierd binnen de begroting van de
externe partijen. De personele inzet is gedekt in de huidige begroting en waar
subsidies worden versterkt loopt dit via de huidige begroting van MO. Vanuit het
rijk zijn voor 2016 middelen beschikbaar gesteld aan de regio Rotterdam voor de
aanpak van radicalisering. In Dordrecht wordt met deze middelen een
basistraining Radicalisering georganiseerd, bestemd voor eerstelijnsmedewerkers
in Dordrecht. De gemeente Rotterdam verzorgt de verantwoording aan het
ministerie, zodat dit budgetneutraal verloopt.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.
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Communicatie en inclusief beleid
Woordvoering geschiedt vanuit de burgemeestersportefeuille.
Afhankelijk van vragen uit de samenleving, informeren wij over onze aanpak
Samenwerken aan Sociale Stabiliteit en de preventieve maatregelen die wij
inzetten.
De in deze notitie geformuleerde uitgangspunten bieden hiervoor de basis.
Bijeenkomsten in het kader van het versterken van de sociale stabiliteit hebben
een open karakter.
De organiserende partij(en) verzorgen zelf de communicatie hierover.
Interne communicatie is er op gericht om medewerkers te informeren over de
aandacht en de rol van de gemeente.

Inclusief beleid is niet van toepassing.

Tijdspad, vervolg en evaluatie
Eind 2017 evalueren wij onze aanpak. Zo nodig stellen wij een vervolgaanpak op.
Wij informeren u hierover.

Bijlagen
Actieplan 'Samenwerken aan Sociale Stabiliteit 2016-2017.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
I Het college van Burgemeester en Wethouders

-/ de secretaris

M.M. van der Kraan
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