
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Hierbij ontvangt u ons antwoord op, door de heer T. van Kesteren van de 

PVV Groningen, gestelde vragen ex art.38 RvO over de voorgenomen 

nieuwbouw van de moskee Selwerd. De brief van de vragensteller treft u als 

bijlage aan.  

 

1. Weet het College van B&W dat onder verantwoordelijkheid van het 

moskeebestuur, een online benefietbijeenkomst is georganiseerd door de 

van terrorisme verdachte imam Tarik Ibn Ali, om via Huda-TV 

(Salafistisch) geld in te zamelen voor de bouw van deze moskee? En zo 

nee, waarom niet?  

Ja, we zijn daarvan op de hoogte. 

 

2. Is het College van B&W bereid te onderzoeken of er sprake is van deels 

buitenlandse financiering van deze nieuwbouw? En zo nee, waarom niet? 

Ja, wij kennen het signaal en hebben, voor zover onze bevoegdheid strekt,  

de juistheid ervan onderzocht maar geen onderbouwing gevonden.  

 

3. Is het College van B&W bekend met het feit dat moskeebezoekers via de 

livestream, Salafistische preken die worden uitgezonden via HUDA-TV 

NL, kunnen bekijken en beluisteren? En zo nee, waarom niet?  

Ja wij zijn bekend met de preken en met HUDA-TV. 

 

4. Vindt het College van B&W ook niet dat dergelijke haat zaaiende preken 

aanleiding zouden moeten zijn tot ongerustheid en nader onderzoek? En 

zo nee, waarom niet? 

Het college pakt, conform landelijke richtlijnen, alle vormen van radicaal 

en extreem gedrag en dienovereenkomstige uitingen aan. Dat begint met 

het natrekken van een signaal (klopt het en wat is er precies aan de hand), 
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gevolgd door verrijking, veredeling en duiding. Indien nodig vindt er 

onder verantwoordelijkheid van de Lokale Driehoek een interventie 

plaats. Doorgaans volstaat een gesprek gevolgd door afspraken voor de 

toekomst.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 


