  
Gemeente  
  
Aa  en  Hunze  
Aalburg  
Aalsmeer  
Aalten  
Achterkarspelen  
Alblasserdam  
Albrandswaard  
Alkmaar  

Almelo  

Almere  
Alphen  aan  den  
Rijn  

Alphen-‐Chaam  
Ameland  
Amersfoort  

Amstelveen  
Amsterdam  

Apeldoorn  

Informatie  
  
Geen  uitgereisde,  gesneuvelde  of  teruggekeerde  jihadi’s.  
0  jihadgangers,  0  geradicaliseerde  moslims.  ,,Voor  zover  wij  weten  speelt  
dit  niet  in  onze  gemeente.”  
  
,,Zover  bij  ons  bekend  komt  dit  niet  voor  in  onze  gemeente.  Uiteraard  zijn  
wij  samen  met  de  politie  wel  alert  op  de  ontwikkelingen.”  
,,Geen  gevallen  bekend.”  
  
  
„Uit  de  gemeente  Alkmaar  zijn  geen  Jihadisten  uitgereisd.  Ook  zijn  er  op  
dit  moment  geen  mensen  in  beeld  waar  de  gemeente  zich  zorgen  om  
maakt.  We  zijn  er  wel  alert  op,  maar  op  dit  moment  zijn  we  niet  
overmatig  bezorgd  over  personen.  Het  is  natuurlijk  een  dagkoers  en  blijft  
altijd  een  beetje  spannend”,  aldus  een  woordvoerder.  
Geen  uitgereisde,  gesneuvelde  of  teruggekeerde  jihadi’s,  aldus  
woordvoerder:,,Wat  betreft  geradicaliseerde  moslims:  gemeente  heeft  1  
persoon  in  het  vizier.  Onderzocht  wordt  echter  of  hier  sprake  is  van  
moslim-‐extremisme  of  dat  zijn  gedrag  voortvloeit  uit  zijn  criminele  
verleden  (jeugdbende).  
  
,,Aantal  uitgereisde  jihadisten:  0      Aantal  gesneuvelde  jihadisten  
(vermoedelijk):  0        Aantal  teruggekeerde  jihadisten:  0    Aantal  
geradicaliseerde  moslims,  waar  zorgen  over  zijn:    Wij  hebben  enkele  
personen  in  beeld  waar  zorgen  over  zijn.”  
  
,,Niet  aan  de  orde  op  ons  eiland,  maar  nu  afgesproken  dat  de  
veiligheidsregio  de  communicatie  doet.”  
„Vanuit  Amersfoort  hebben  we  alleen  een  gezin  te  melden  dat  is  
uitgereisd,  waarover  we  eerder  contact  hebben  gehad.  Voor  het  overige  
zijn  er  geen  cijfers  beschikbaar.”  
  
Amsterdam  houdt  ruim  56  radicale  moslims  'in  het  vizier'    
vorig  jaar  1  uitgereisd  
van  twee  uitreizigers  is  al  langer  bekend  /  het  vermoeden  (onbevestigd)  
dat  ze  zijn  overleden  aldaar.  
Van  der  Laan  wil  geen  exact  antwoord  geven:    ,,Je  kunt  ze  nooit  allemaal  
24  uur  per  dag  in  de  gaten  houden,  maar  ik  vind  het  geruststellend  dat  we  
zoveel  mensen  bekijken.''  
Één  persoon  afgereisd  naar  Syrie,  zijn  lot  is  onbekend  

Appingedam  
Arnhem  

Assen  
Asten  
Baarle-‐Nassau  
Baarn  

Barendrecht  

Barneveld  
Bedum  
Beek  
Beemster  
Beesel  
Bellingwedde  
Bergeijk  
Bergen  (Limburg)  
Bergen  (NH)  
Bergen  op  Zoom  
Berkelland  

Bernheze  
Best  
Beuningen  
Beverwijk  
Binnenmaas  

Bladel  
Blaricum  

,,Nee,  geen  signalen.  We  zijn  ermee  bezig’’,  aldus  een  jurist  van  de  
gemeente.”  
,,Zeven  Arnhemmers  voeren  op  dit  moment  strijd  in  Syrië  of  Irak,  vijf  zijn  
inmiddels  teruggekeerd.  Verder  heeft  de  gemeente  14  personen  in  het  
vizier  die  ook  zouden  willen  uitreizen.”  
Geen  uitgereisde,  gesneuvelde  of  teruggekeerde  jihadi’s.  
  
,,Doen  geen  mededelingen  over  eventuele  aantallen.”  
,,Voor  zover  bekend  zijn  er  geen  jihadisten  in  de  gemeente  Baarn.  Er  zijn  
op  dit  moment  geen  signalen  van  geradicaliseerde  moslims  of  van  
zorgwekkende  radicalisering  van  bepaalde  personen.”  
,,Geen  uitgereisde,  gesneuvelde  of  teruggekeerde  jihadi’s.  Wij  zijn  als  
gemeente  lokaal  waakzaam  en  alert,  samen  met  de  politie.  Op  het  
moment  dat  dit  wel  aan  de  hand  is  worden  wij  als  gemeente  
geïnformeerd  en  nemen  wij  in  samenspraak  met  onze  partners  onze  
maatregelen.”  
  
  
,,Geen  signalen.’’  
  
  
  
,,Geen  signalen.’’  
0  jihadgangers,  0  geradicaliseerde  moslims  
  
  
  
,,Niks  naders  bekend.  We  hebben  het  advies  gekregen  door  te  verwijzen  
naar  de  Nationaal  Coördinator  Terrorismebestrijding  en  Veiligheid.  De  
NCTV  beschikt  over  de  adequate  informatie.”  
,,Geen  gegevens  bekend.”  
  
  
  
De  met  de  andere  gemeenten  in  de  Hoeksche  Waard  afgestemde  reactie  
van  de  gemeente  Binnenmaas:  ,,Voor  dergelijke  informatie  verwijzen  we  
u  door  naar  de  Nationaal  Coördinator  Terrorismebestrijding  en  Veiligheid.  
De  NCTV  beschikt  over  de  adequate  informatie.”  
0  jihadgangers.  0  geradicaliseerde  moslims.  
,,Bij  ons  geen  concrete  cijfers  bekend.  De  cijfers  worden  landelijk  
geregistreerd  door  de  Nationaal  Coördinator  Terrorismebestrijding  en  
Veiligheid.”  
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Breda  

Brielle  
Bronckhorst  
Brummen  

Brunssum  
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Afdeling  communicatie  verwijst  door  naar  het  NCTV  omdat  deze  
organisatie  ,,het  beste  op  de  hoogte  is”.  
  
,,Geen  uitgereisde,  gesneuvelde  of  teruggekeerde  jihadi’s.”  
,,Er  zijn  op  dit  moment  geen  situaties  bekend  uit  Borne  mbt  uitgereisde,  
gesneuvelde  of  teruggekeerde  jihadgangers.  Er  zijn  ook  geen  signalen  van  
geradicaliseerde  moslims  in  Borne.  De  veiligheidsdiensten  beoordelen  
waar  en  hoe  mogelijke  dreigingen  zich  ontwikkelingen  en  wat  er  nodig  is  
om  die  tegen  te  gaan.”  
0  jihadgangers,  0  geradicaliseerde  moslims.  
  
0  jihadgangers.  0  geradicaliseerde  moslims.  ,,In  samenwerking  met  de  
politie  zijn  wij  uiteraard  alert  op  signalen  uit  onze  gemeenschap.”  
0  jihadgangers.  ,,In  principe  hebben  we  binnen  de  veiligheidsregio  
afgesproken  hier  geen  mededelingen  over  te  doen.  De  lijn  is  om  hier  niet  
specifiek  om  in  te  gaan.”  Op  de  vraag  waarom  woordvoerster  wel  vertelt  
over  0  jihadgangers,  maar  niet  op  aantallen  geradicaliseerde  moslims  
ingaat,  zegt  ze:  ,,Het  heeft  onze  volle  aandacht.”  
  
  
Woordvoerster:  ,,Binnen  onze  gemeente  is  dit  nog  niet  aan  de  orde  
geweest,  dus  is  het  antwoord  nee.”  
Woordvoerster:  ,,Tot  nu  toe  hebben  we  geen  geluiden  gehoord  over  
Jihadisme  in  Brummen.  Er  is  bij  ons  ook  niet  bekend  of  er  mensen  
vertrokken  om  zich  aan  te  sluiten.  We  maken  ons  geen  zorgen  om  
geradicaliseerde  mensen.  
  
Wil  geen  aantallen  noemen  
,,Geen  gevallen  bekend.  Al  wel  onderzoek  naar  gedaan,  maar  er  is  geen  
sprake  van.”  
  
,,Voorzover  nu  bij  de  gemeente  bekend  is  er  in  Bussum  geen  sprake  van  
uitgereisde,  gesneuvelde  en  teruggekeerde  jihadisten.”  
  
  
,,Geen  uitgereisde,  gesneuvelde  of  teruggekeerde  jihadi’s.”  
  
  
0  jihadgangers,  0  geradicaliseerde  moslims.  
,,Er  zijn  twee  jongeren  vermist  die  mogelijk  zijn  vertrokken  naar  Syrië.  
Verder  geen  signalen  van  radicalisering”,  aldus  gemeentewoordvoerder.  

Dalfsen  
Dantumadeel  
De  Bilt  
De  Friese  Meren  
De  Marne  
De  Ronde  Venen  
De  Wolden  
Delft  
Delfzijl  
Den  Haag  

Den  Helder  
Deurne  
Deventer  
Diemen  
Dinkelland  
Doesburg  

Doetinchem  

Dongen  
Dongeradeel  

Dordrecht  

Drechterland  
Drimmelen  

„Geen  gevallen  bekend.”  
,,Het  aantal  geradicaliseerde  moslims  in  gemeente  Dantumadeel  is  niet  
bekend,  geen  onderzoek  naar  gedaan  en  ook  geen  signalen  over  bekend.”  
Wil  geen  aantallen  noemen  
Geen  gevallen  bekend  
,,Nee,  geen  gevallen’’,  meldt  burgemeester.  
Geen  gevallen  bekend  
Geen  uitgereisde,  gesneuvelde  of  teruggekeerde  jihadi’s.  
  
,,Nee,  geen  signalen,  niks  bekend’’,  laat  de  locoburgemeester  weten.  
Uitreizigers:  33  (onder  wie  4  vrouwen  en  1  minderjarige)    
Gesneuveld  (vermoedelijk):  8  mannen  
Teruggekeerd:  6  (  van  wie  1  minderjarig)  
Geradicaliseerde  moslims:      
Met  uitreisplannen:    19  
Propagandisten:    10  –  30  regisseurs  en  activisten  
Sympathisanten:    enkele  tientallen  vaste  volgers  
  
  
Geen  gevallen  bekend  
  
Woordvoerster:  ,,Op  dit  moment  zijn  er  geen  gevallen  bekend  die  extra  
aandacht  behoeven  of  waar  de  gemeente  zich  zorgen  overmaakt.”  
,,Een  22-‐jarige  Doesburger  probeerde  in  2012  en  2013  naar  Syrie  te  
vertrekken,  maar    werd  opgepakt.  Bij  zijn  woning  is  huiszoeking  gedaan.  
Verder  geen  cijfers.”  
Radicalisering  is  een  onderwerp  dat  de  nadrukkelijke  aandacht  van  de  
bestuurders  heeft  van  de  gemeenten  in  Noord  Oost  Gelderland.  Deze  
gemeenten  werken  samen  op  het  gebied  van  dit  onderwerp.  Op  dit  
moment  is  er  in  de  genoemde  regio  1  voorbeeld  te  noemen.  Een  meisje  
van  16  uit  gemeente  Oost  Gelre  is  vorig  jaar  afgereisd  naar  Syrië.    
  
,,Op  dit  moment  zijn  er  bij  de  gemeente  Dongeradeel  geen  
geradicaliseerde  moslims  bekend.  Ook  hebben  we  nog  geen  zicht  op  
aantallen  uitgereisde,  gesneuvelde  en  teruggekeerde  Jihadisten.’’  
,,Wij  hebben  geen  kennis  van  uitgereisde,  gesneuvelde  en  teruggekeerde  
Jihadisten  in  Dordrecht.  Uiteraard  is  dit  wel  regelmatig  onderwerp  van  
gesprek  tussen  de  burgemeester  en  de  politie.  In  Dordrecht  zijn  wel  
enkele  gevallen  waar  we  ons  zorgen  over  maken."    
  
0  jihadgangers,  0  geradicaliseerde  moslims.  ,,Wij  zijn  en  blijven  alert,  
maar  hebben  op  dit  moment  geen  aanleiding  aan  te  nemen  dat  deze  
problematiek  in  onze  gemeente  speelt.”  
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Wil  geen  cijfers  geven:  “Voor  de  beantwoording  van  uw  vragen  verwijzen  
wij  u  graag  naar  de  Nationaal  Coördinator  Terrorismebestrijding  en  
Veiligheid  van  het  Ministerie  van  Veiligheid  en  Justitie.”  
  
  
,,Er  is  een  signaal  van  een  mogelijk  naar  Syrië  afgereisde  inwoner  van  de  
gemeente  Ede.  Het  is  niet  bekend  waar  deze  persoon  zich  bevindt.”  Geen  
andere  gevallen  bekend,  aldus  woordvoerder.  
,,Geen  concrete  cijfers  bekend.”  
,,Nee:  geen  jihadisme.  Eén  persoon  wordt  in  onze  gemeente  extra  in  de  
gaten  gehouden  in  verband  met  de  veiligheid’’,  wordt  in  een  email  
gemeld.  Maar  bij  navraag  om  meer  informatie  gaat  de  deur  dicht  en  
wordt  door  zegsvrouw  doorverwezen  naar  ‘centrale  diensten’.  
  
  
,,We  kunnen  geen  cijfers  geven,  omdat  we  niet  zeker  weten  of  die  
overeenkomen  met  de  werkelijkheid.  Jihadisten  melden  doorgaans  niet  
dat  ze  vertrekken  of  terugkomen.  Wij  hebben,  op  basis  van  informatie  van  
politie  en  AIVD,  geen  aanwijzingen  van  geradicaliseerde  moslims  in  de  
gemeente  Eindhoven.”  
,,Geen  jihadisten  bekend.”  
,,Geen  medelingen.”  
  
Enschede  zegt  ‘geen  signalen’  te  hebben  over  uitgereisde,  gesneuvelde  
en  teruggekeerde  moslims.  Ook  niet  over  geradicaliseerde  moslims.  
,,Geen  geradicaliseerden  bekend.”  
  
  
,,Voor  antwoorden  op  uw  vragen  aangaande  jihadisten  verwijs  ik  u  door  
naar  de  Nationaal  Coördinator  Terrorismebestrijding  en  Veiligheid  
(NCTV).”  
,,Geen  gevallen  bekend.  Ze  doen  er  geen  onderzoek  naar.”  
De  gemeente  Geertruidenberg  doet  geen  mededelingen  over  aantallen.  
,,Uiteraard  heeft  de  problematiek  wel  onze  aandacht.”  
Geldermalsen:  geen  jihadisten  bekend  
  
  
  
,,De  gemeente  Giessenlanden  heeft  geen  signalen  ontvangen  dat  er  
inwoners  van  de  gemeente  zijn  geradicaliseerd,  uitgereisd,  gesneuveld  of  
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teruggekeerd.”  
,,Wij  doen  geen  mededelingen  over  eventuele  aantallen.  Maar  u  kunt  
ervan  op  aan  dit  heeft  onze  volle  aandacht.  Samen  met  politie  en  
jongerenwerk  zijn  we  continu  alert  op  signalen  in  deze  richting.”  
  
0  jihadgangers,  0  geradicaliseerde  moslims  
  
,,De  gemeente  Gorinchem  gaat  uit  van  het  gesprek  tussen  mensen  met  
verschillende  achtergronden  en  overtuigingen.  Scholen,  maatschappelijke  
organisaties  en  politie  werken  samen  met  de  gemeente  om  met  jongeren  
in  gesprek  te  blijven.  Via  de  media  gaan  wij  niet  in  op  individuele  gevallen,  
maar  u  kunt  ervan  op  aan  dat  de  problematiek  onze  volle  aandacht  
heeft.”  
,,De  informatie  die  wij  kunnen  geven  is  dat  Gouda  vijf  bevestigde  
uitreizigers  en  een  vermoedelijke  uitreiziger  kent.  Er  zijn  geen  
terugkeerders  in  Gouda.”  
0  jihadgangers,  0  geradicaliseerde  moslims.  
  
Na  infoverzoek  blijft  het  stil,  dan  komt  er  ineens  een  uitspraak  op  tafel  om  
niks  te  zeggen.  
,,Nee,  niets  bekend.’’  
  
Woordvoerder  Arjen  Maat:  ,,Binnen  de  gemeente  Haaksbergen  zijn  geen  
signalen  van  terugkerende  of  uitreizende  jihad-‐gangers  bekend.  De  
gemeente  Haaksbergen  vindt  het  van  belang  de  verbinding  met  burgers  
te  zoeken  en  te  onderhouden.  Contact  onderhouden  met  synagogen,  
kerken  en  moskeeën  hoort  daar  vanzelfsprekend  bij.”  
,,Wij  doen  geen  mededelingen  over  aantallen.”  
Bij  de  gemeente  Haarlem  is  één  jihadist  bekend  die  uitgereisd  is.  
Onbekend  is  of  hij  nog  in  leven  is.  Teruggekeerd  is  hij  in  ieder  geval  niet.  
Het  benoemen  van  het  aantal  geradicaliseerde  moslims  binnen  de  
gemeente  is  volgens  een  woordvoerster  lastig.  „Onderzoek  wijst  tot  nu  
toe  uit  dat  radicalisering  verschillende  gronden  en  routes  kent  die  in  
enkele  gevallen  leiden  tot  extremisme,  terrorisme  of  jihadisme.  Een  
oorzakelijk  verband  is  dus  niet  altijd  te  trekken.  „Samen  met  de  
veiligheidspartners  wordt  gedaan  wat  redelijkerwijs  mogelijk  is  om  
radicalisering  tegen  te  gaan  en  de-‐radicalisering  zo  gericht  mogelijk  aan  te  
pakken.  We  gaan  hierbij  de  dialoog  aan  en  investeren  in  de  
vertrouwensrelatie  met  de  islamitische  gemeenschap,  het  vergroten  van  
de  expertise  van  frontlinewerkers  (zoals  bijvoorbeeld  wijkagent,  school,  
leerplichtambtenaar,  jeugdwerker)  en  de  zorg-‐  en  ondersteuning  van  
jongeren.  Daarbij  is  de  Haarlemse  burger  ook  een  belangrijke  bron  van  

informatie.”  
  

Haarlemmerliede  
en  Spaarnwoude  
Haarlemmermeer   ,,We  verstrekken  geen  operationele  informatie.”  
Halderberge  
,,Wij  doen  geen  mededelingen  over  aantallen  maar  u  kunt  ervan  op  aan  
dat  deze  problematiek  onze  volle  aandacht  heeft.”  
Hardenberg  
Geen  uitgereisde,  gesneuvelde  en  teruggekeerde  jihadi’s.  
Harderwijk  
  
Hardinxveld-‐
,,Wij  hebben  nauw  contact  met  de  wijkagenten,  krijgen  wekelijks  
Giessendam  
overzichten  en  hebben  maandelijks  overleggen  met  de  politieleiding.  Uit  
deze  contact-‐  en  informatiemomenten  blijkt  dat  er  geen  uitgereisde,  
gesneuvelde  of  teruggekeerde  Jihadi's  in  onze  gemeente  bekend  zijn.”  
Haren  
,,Nee,  geen  aanwijzingen.’’  
Harlingen  
Geen  gevallen  bekend  
Hattem  
  
Heemskerk  
  
Heemstede  
  
Heerde  
  
Heerenveen  
Geen  gevallen  bekend  
Heerhugowaard  
  
Heerlen  
,,Voor  aantallen  verwijs  ik  u  naar  het  NCTV.  De  gemeente  wordt  op  de  
hoogte  gehouden  als  er  signalen  zijn  van  mogelijke  radicalisering,  maar  
geeft  geen  aantallen  over  deze  signalen.”  
Heeze-‐Leende  
  
Heiloo  
  
Hellendoorn  
De  gestelde  vragen  zijn  op  ons  niet  van  toepassing.  Uiteraard  
onderhouden  we  wel  nauwe  contacten  met  de  politie  om  in  de  gaten  te  
houden  of  dit  zo  blijft.    
Hellevoetsluis  
  
Helmond  
  
Hendrik-‐Ido-‐
  
Ambacht  
Hengelo  (O)  
,,Gestelde  vragen  niet  aan  de  orde  in  Hengelo.”  
‘s-‐Hertogenbosch   ,,Gemeente  werkt  samen  met  politie,  Openbaar  Ministerie,  jongerenwerk,  
scholen,  moskeeën  om  radicalisering  in  onze  gemeente  te  voorkomen  en  
tegen  te  gaan.  De  nadruk  ligt  op  vroegsignalering  en  een  aanpak  waarin  
de  wijk,  het  gezin,  scholen,  moskeeën  een  belangrijke  rol  hebben.  We  
geven  geen  cijfers  van  het  aantal  uitgereisde,  evt.  gesneuvelde  en  
teruggekeerde  jihadisten.  De  reden  is  dat  we  niet  zeker  weten  of  die  
overeenkomen  met  de  werkelijkheid.  Jihadisten  melden  doorgaans  niet  
dat  ze  vertrekken  of  terugkomen.  Ook  het  aantal  geradicaliseerde  
moslims  is  moeilijk  in  cijfers  uit  te  drukken.  Wij  hebben,  op  basis  van  
informatie  van  politie  en  AIVD,  geen  aanwijzingen  van  geradicaliseerde  
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moslims  in  de  Gemeente  ‘s-‐Hertogenbosch.”  
,Wij  hebben  geen  zicht  op  hoeveel  uitgereisde  of  gesneuvelde  jihadisten  
in  onze  gemeente  zijn.  Voor  antwoorden  op  uw  vragen  aangaande  
jihadisten  verwijs  ik  u  door  naar  de  Nationaal  Coördinator  
Terrorismebestrijding  en  Veiligheid  (NCTV).  Wij  als  gemeenten  houden  
geen  cijfers,  informatie,  e.d.  bij  over  jihadisten.”  
  
,,Bij  onze  gemeente  zijn  geen  uitgereisde  jihadisten  of  geradicaliseerde  
moslims  bekend.”  
,,Er  zijn  bij  onze  gemeente  geen  gevallen  bekend  van  uitgereisde  
jihadisten,  gesneuvelde  jihadisten,  teruggkeerde  jihadisten  of  
geradicaliseerde  moslims.”  
,,Dat  probleem  speelt  hier  niet.  Wel  zijn  en  blijven  we  alert.”    
,,Wij  kunnen  vanuit  de  gemeente  helaas  niet  al  je  vragen  beantwoorden.  
Hiervoor  moet  ik  je  doorverwijzen  naar  het  NCTV.  In  september  zijn  wij  
door  het  AIVD  op  de  hoogte  gesteld  van  het  feit  dat  een  Hilversums  gezin  
(man,  vrouw  en  hun  4  kinderen)  vermoedelijk  naar  Syrië  zijn  afgereisd.  
We  hebben  hier  toen  ook  over  gecommuniceerd.”  
,,Ik  heb  uw  vraag  aan  verschillende  mensen  in  onze  organisatie  
voorgelegd,  maar  het  eensluidende  antwoord  is  dat  dit  voor  onze  
gemeente  niet  van  toepassing  is”,  zegt  gemeentewoordvoerster.  
„Willen  geen  uitspraken  doen  over  aantallen.  De  buurgemeenten  geven  
een  identiek  antwoord  op  de  vraag  om  openheid  te  geven.  „Wij  doen  
geen  mededelingen  over  aantallen,  maar  u  kunt  ervan  op  aan  dat  deze  
problematiek  onze  aandacht  heeft.  Wij  geven  geen  duiding  per  gemeente  
omdat  de  cijfers  mogelijk  al  snel  te  herleiden  zijn  tot  individuele  
casuïstiek.”  
Geen  antwoord  
,,Nee’’,  later  doorverwijzing  naar  de  NCTV.  
  
  
Geen  gevallen  bekend.  
We  hebben  begrepen  dat  drie  personen  zijn  uitgereisd.  
Twee  personen  zouden  zijn  overleden.  Dit  kunnen  wij  echter  niet  
bevestigen  omdat  er  geen  overheidsorgaan  ter  plaatste  is.  Dat  is  ook  wat  
de  NCTV  aangeeft.  
-‐  Hoeveel  teruggekeerde  jihadisten  heeft  uw  gemeente  in  zicht:  
Deze  vraag  kunnen  wij  niet  beantwoorden,  is  ook  niet  in  het  belang  van  
onze  aanpak.  
-‐  Hoe  groot  is  het  aantal  geradicaliseerde  moslims  binnen  uw  gemeente?  
Over  hoeveel  mensen  maakt  de  gemeente  zich  zorgen?  

We  hebben  geen  indicatie  van  aantallen.  Los  daarvan  geven  we  op  
dergelijke  vragen  geen  antwoord  in  het  belang  van  onze  aanpak.  
Hulst  
0  jihadgangers,  0  geradicaliseerde  moslims  
IJsselstein  
Er  zijn  op  dit  moment  geen  signalen  van  jihadisme  in  IJsselstein.  
Kaag  en  Braassem   ,,Op	
  alle	
  vragen	
  over	
  aantallen	
  is	
  het	
  antwoord	
  0.”  
Kampen  
Geen  uitgereisde,  gesneuvelde  en  teruggekeerde  jihadi’s.  
Kapelle  
0  jihadgangers,  0  geradicaliseerde  moslims.  
Katwijk  
„In  Katwijk  zijn  er  voor  zo  ver  wij  daar  zicht  op  hebben  geen  jihadisten  /  
geradicaliseerde  moslims.  De  contacten  met  de  islamitische  verenigingen  
en  organisaties  zijn  goed  en  vinden  frequent  plaats.’’    
Kerkrade  
Geen  teruggekeerde  of  vertrokken  jihadi’s  en  geen  bekende  zorg-‐
gevallen.  
Koggenland  
  
Kollumerland  en   ,,We  hebben  in  september  een  scan  gemaakt  van  ingeschreven  inwoners  
Nieuwkruisland  
afkomstig  uit  de  Jihad-‐landen  voor  de  politie.  Daaruit  kwam  1  persoon  
naar  voren,  die  voor  langere  tijd  niet  thuis  was  geweest.  Het  zijn  de  
veiligheidsdiensten  die  deze  verdachte  personen  screenen  en  zo  nodig  in  
de  gaten  houden.  Daar  krijgen  we  verder  geen  informatie  over.’’  Later  
komt  ze  er  op  terug:  ,,Ik  heb  nog  even  navraag  voor  je  gedaan  bij  mijn  
collega.  Er  zijn  geen  jihadisten  en  geen  verdachten  in  onze  
gemeente.Verder  hebben  wij  niet  meer  informatie.  Mocht  je  meer  
informatie  willen  ontvangen,  dan  kun  je  het  beste  informatie  bij  de  
veiligheidsdiensten  opvragen.’’  
Korendijk  
,,Voor  zover  bekend  zijn  geen  uitgereisde,  gesneuvelde  of  teruggekeerde  
Jihadi’s  woonachtig  in  onze  gemeente.  Voor  zover  bekend  is  het  aantal  
geradicaliseerde  inwoners  dat  niet  is  uitgereisd  of  waar  het  bestuur  zich  
zorgen  over  maakt  0.”  
Krimpen  aan  den     
IJssel  
Krimpenerwaard   ,,In  de  nieuwe  gemeente  Krimpenerwaard  zijn,  voor  zover  nu  bekend  ,  
geen    vertrokken  jihadisten,    geen  vermoedelijk  gesneuvelden,    geen  
teruggekeerde  syriegangers  en    geen  geradicaliseerde  moslims.  We  zitten  
er  boven  op  en  hebben  korte  lijnen  met  de  politie.”  
Laarbeek  
  
Landerd  
Gemeente	
  Landerd	
  doet	
  geen	
  uitspraken	
  over	
  aantallen.	
  
Landgraaf  
  
Landsmeer  
  
Langedijk  
  
Lansingerland  
  
Laren  
,,In  antwoord  op  uw  vraag  zijn  bij  ons  geen  concrete  cijfers  bekend.  De  
cijfers  worden  landelijk  geregistreerd  door  de  Nationaal  Coördinator  
Terrorismebestrijding  en  Veiligheid.”  
Leek  
,,Nee,  geen  signalen  bij  ons.  Nooit  gehoord’’,  aldus  zegsman.  

Leerdam  
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Leusden  

Lingewaal  
Lingewaard  
Lisse  
Littenseradeel  

Lochem  

,,Binnen  de  gemeente  Leerdam  gaan  we  uit  van  het  gesprek  tussen  
mensen  met  verschillende  achtergronden  en  overtuigingen.  Scholen,  
maatschappelijke  organisaties  en  politie  werken  samen  met  de  gemeente  
om  met  jongeren  in  gesprek  te  blijven.  Via  de  media  gaan  wij  niet  in  op  
individuele  gevallen.”  
Geen  gevallen  bekend  
In  de  gemeente  Leeuwarderadeel  willen  ze  niks  zeggen.    
,,Er  is  binnen  de  gemeente  Leiden  mogelijk  sprake  van  één  uitreiziger,  ons  
is  van  gesneuvelde  uitreizigers  niets  bekend.,  ons  is  van  terugkeerders  
niks  bekend.  
  Aantal  geradicaliseerde  moslims,  waar  zorgen  over  zijn:  Ook  in  Leiden  
heeft  dit  thema  onze  volle  aandacht.  Wanneer  mensen  zich  zorgen  
maken  over  mogelijke  uitreizigers  in  hun  omgeving  dan  kunnen  zij  contact  
opnemen  met  de  gemeente  of  andere  daarvoor  bestemde  instanties.  
  
„We	
  doen	
  daar	
  als	
  gemeente	
  geen	
  mededelingen	
  over.”	
  	
  
  
  
  
„Wij  hebben  in  Leusden,  voor  zover  bekend,  geen  uitgereisde,  
gesneuvelde  en  teruggekeerde  jihadisten  in  onze  gemeente.  Hetzelfde  
geldt  voor  het  aantal  geradicaliseerde  moslims:  geen.”  
  
  
„Wij  doen  geen  mededelingen  over  aantallen,  maar  u  kunt  er  van  op  aan  
dat  de  problematiek  onze  volle  aandacht  heeft.”    
,,Wij  hebben  -‐  voor  zover  de  gemeente  daar  zicht  op  heeft  -‐  geen  
jihadisten  of  geradicaliseerde  moslims  in  onze  gemeente.  Er  is  ook  wel  
aandacht  voor  dit  onderwerp  binnen  onze  veiligheidsregio,  maar  het  
speelt  hier  gewoon  niet.  Littenseradiel  is  een  kleine  plattelandsgemeente  
(nog  geen  11.000  inwoners  verspreid  over  29  dorpjes)  met  nagenoeg  
geen  moslims.  Wellicht  een  paar  genaturaliseerde  vluchtelingen,  maar  zij  
zijn  juist  erg  blij  dat  ze  hier  wonen  en  worden  begeleid  door  
vluchtelingenwerk.  Verder  hebben  we  een  buurtagent  en  een  
jongerenwerker  die  de  mensen  in  de  dorpen  kennen  en  daarnaast  heeft  
de  gemeente  regelmatig  overleg  met  alle  dorpen.  Veiligheidszaken  
worden  dan  ook  altijd  besproken.  Mensen  die  zich  anders  gaan  gedragen,  
vallen  dus  al  vrij  snel  op,  maar  tot  noch  toe  zijn  daar  geen  berichten  van.’’  
,,De  huidige  aanpak  van  de  rijksoverheid,  samen  met  gemeenten,  politie,  
de  veiligheidsdiensten  en  OM  heeft  als  doel  het  beschermen  van  de  
democratische  rechtsstaat.  Dit  proces  willen  wij  op  geen  enkele  manier  
verstoren.  Daarom  doen  wij  geen  mededelingen  hierover  maar  je  kan  er  
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van  op  aan  dat  deze  problematiek  onze  aandacht  heeft.”  
,,Wij  hebben  geen  aantallen  van  uitgereisde,  evt.  gesneuvelde  of  
teruggekeerde  jihadisten.  Ook  hebben  we  geen  aantallen  van  
geradicaliseerde  moslims  in  onze  gemeente.”  
,,In  antwoord  op  uw  vragen  kan  ik  u  schrijven  dat  wij  geen  mededelingen  
doen  over  aantallen.  Maar  u  kunt  ervan  op  aan:  de  problematiek  heeft  
onze  volle  aandacht.”  
,,Nee,  geen  signalen.  Hier  niet  aan  de  orde.’’  
Burgemeester  Michael  Sijbom:  ,,Deze  vragen  zijn  niet  van  toepassing  op  
Losser.”  
  
  
„We  doen  uit  principe  uit  privacyoverwegingen  geen  mededelingen  over  
aantallen  (of  er  nu  wel  of  geen  Jihadgangers  uit  Maassluis  bekend  zijn),  
maar  als  gemeente  houden  we  vanzelfsprekend  goed  in  de  gaten  wat  er  
in  Maassluis  leeft  over  dit  onderwerp:  het  heeft  onze  volle  aandacht.”  
„De  gemeente  wordt  op  de  hoogte  gehouden  als  er  signalen  zijn  van  
mogelijke  radicalisering,  maar  bevestigt  over  deze  signalen  geen  
aantallen.  Indien  er  zich  een  concrete  casus  voordoet  met  betrekking  tot  
uitreizen  of  terugkeer,  vindt  er  nauw  overleg  plaats  tussen  gemeente,  
politie,  OM,  NCTV,  het  veiligheidshuis,  Trajekt  en  de  reclassering.  Per  
casus  worden  de  mogelijke  scenario’s  geïnventariseerd  en  wordt  er  een  
plan  van  aanpak  opgesteld.  Burgemeester  Hoes  benadrukt  dat  hij  
,,verheugd  is  dat  nu  ook  binnen  de  Moslim  gemeenschap  voor  een  
actievere  houding  is  gekozen  waardoor  er  sneller  met  jongeren,  hun  
familie  en  vrienden  in  gesprek  kan  worden  gegaan  indien  ons  signalen  van  
mogelijke  radicalisering  bereiken.”  
De  gemeente  doet  geen  mededelingen  over  individuele  personen.  Indien  
er  iemand,  in  het  buitenland,  is  omgekomen  wordt  er  gewacht  op  een  
officiële  bevestiging  van  overlijden,  waarna  betreffende  persoon  uit  de  
gemeentelijke  basisadministratie  wordt  geschreven.    
,,Nee,  geen  gevallen  bekend.’’  
  
  
Inhoudelijk  geen  antwoord  op  specifieke  vragen.  
,,Nee,  geen  signalen,  ook  al  langere  tijd  niet.  In  de  driehoek  is  het  aan  de  
orde.’’  
,,Geen  uitgereisde,  gesneuvelde  of  teruggekeerde  jihadi’s.”  
Middelburg  -‐    ,,Bij  ons  gemeentebestuur  zijn  geen  (gegevens  van)  
jihadisten  en  geradicaliseerde  moslims  bekend  (die  aanwezig  zijn  in  de  
gemeente  Middelburg).  Uiteraard  zijn  wij  waakzaam  en  alert.”  
„Onze	
  gemeente	
  doet	
  geen	
  uitspraak	
  over	
  een	
  eventueel	
  aantal	
  aanwezige	
  
jihadisten	
  binnen	
  onze	
  gemeente.	
  U	
  kunt	
  erop	
  vertrouwen	
  dat	
  deze	
  

problematiek	
  onze	
  volledige	
  aandacht	
  heeft.”	
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Geen  uitgereisde,  gesneuvelde  of  teruggekeerde  jihadi’s.  
0  jihadgangers,  0  geradicaliseerde  moslims.  
  
,,Onze  gemeente  heeft  geen  signalen  van  uitgereisde,  teruggekeerde  of  
gesneuvelde  Jihadi’s.”  
Montferland  verwijst  naar  de  NCTV.  
,,Voor  zover  bij  ons  bekend  zijn  er  in  de  gemeente  Montfoort  geen  
uitgereisde,  gesneuvelde  of  teruggekeerde  jihadi’s.  Vanuit  
maatschappelijke  organisaties  krijgen  wij  daar  ook  geen  signalen  over.”  
  
,,In  onze  gemeente  geen  gevallen  bekend.  We  worden  we  door  de  
veiligheidspartners  goed  op  de  hoogte  gehouden  en  geïnformeerd  indien  
er  wel  aantallen  bekend  zouden  zijn.”  
,,Geen  uitgereisde,  gesneuvelde  of  teruggekeerde  Jihadisten.”  
  
  
  
,,Wij  hebben  geen  meldingen  ontvangen  over  Nieuwegeinse  inwoners  die  
in  het  kader  van  de  Jihad  zijn  uitgereisd.  Er  zijn  dus  ook  geen  
gesneuvelden  of  teruggekeerden.  Tot  slot  zijn  er  ook  geen  meldingen  van  
geradicaliseerde  mensen  waar  wij  ons  zorgen  over  maken.”  
,,De  gemeente  Nieuwkoop  doet  geen  uitspraak  over  aantallen.”  
  
,,  Vijf  mensen  afgereisd  naar  Syrië;  een  gezin  met  twee  kinderen  en  een  
volwassen  man.  De  mannen  zitten  voor  zover  bekend  nog  in  een  jihad-‐
opleidingskamp.  Zijn  afgelopen  zomer  afgereisd.  Andere  gevallen  niet  
bekend.”  
,,De  gemeente  Nissewaard  heeft  geen  uitgereisde,  gesneuvelde  en  
teruggekeerde  jihadisten  in  zicht.  Er  zijn  tevens  geen  geradicaliseerde  
moslims,  waar  het  bestuur  zich  zorgen  over  maakt.  Wij  kennen  deze  
problemen  niet.  Echter  dat  wil  niet  zeggen  dat  we  de  ontwikkelingen  op  
dit  gebied  niet  nauwlettend  volgen.  Dat  doen  we  samen  met  andere  
gemeenten  in  dit  gebied  en  wij  monitoren  dat  ook”,  aldus  de  
woordvoerder.  
,,Geen  uitgereisde,  gesneuvelde  of  teruggekeerde  jihadi’s.”  
,,Geen  uitgereisde,  gesneuvelde  of  teruggekeerde  jihadi’s.”  
  
,,Het  vraagstuk  doet  zich  in  Noordwijk  niet  voor.”  
  

Nuenen,  Gerwen  
en  Nederwetten  
Nunspeet  
Nuth  
Oegstgeest  

  

Oirschot  
Oisterwijk  
Oldambt  
Oldebroek  
Oldenzaal  

  
  
,,Nee,  geen  signalen.’’  
  
Gemeentewoordvoerster:  ,,Bij  ons  niets  bekend.  De  burgemeester  heeft  
geen  mededelingen  ontvangen  vanuit  het  ministerie  van  BZK  dat  
dergelijke  lieden  in  Oldenzaal  zouden  wonen.  Ook  vanuit  de  samenleving  
hebben  wij  hier  geen  signalen  van  opgevangen.”  
,,Geen  uitgereisde,  gesneuvelde  en  teruggekeerde  jihadi’s.”  
,,Geen  uitgereisde,  gesneuvelde  en  teruggekeerde  jihadi’s.”  
  
,,Uit  Oost  Gelre  is  één  meisje  als  vermist  opgegeven  door  haar  familie,  
waarvan  het  vermoeden  bestaat  dat  ze  naar  Syrië  is  afgereisd.  Het  
onderzoek  naar  het  vermiste  meisje  is  een  verantwoordelijkheid  van  
politie  en  justitie.  Zij  zijn  ook  degenen  die  hier  al  dan  niet  mededeling  
over  kunnen  doen.  
Als  gemeente  hebben  we  regelmatig  contact  met  de  familie  van  het  
meisje,  maar  dat  beperkt  zich  tot  aandacht  voor  hun  situatie  en  het  
aanbieden  van  hulp  en  ondersteuning  bij  het  omgaan  met  deze  voor  hen  
zorgelijke  situatie  
Oost  Gelre  is  een  relatief  kleine  gemeente  van  in  totaal  ruim  29.000  
inwoners.  Met  2  grote  en  6  kleine  kernen  waar  het  ons  kent  ons  principe  
onderdeel  is  van  de  sociale  structuur  van  de  kernen.    
De  gemeente  heeft  een  goede  informatiepositie  in  de  samenleving  van  de  
gemeente,  ook  als  het  om  dit  onderwerp  gaat.  Dat  is  het  voordeel  van  
een  kleine  gemeente  met  korte  lijnen  naar  de  inwoners.  
Behalve  bovenstaande  kenmerken  van  de  gemeente  geldt  ook  dat  we  
goede  afspraken  met  politie  en  OM  hebben  dat  we  worden  geïnformeerd  
indien  dat  noodzakelijk  is.    Ook  zijn  we  alert  op  signalen  die  ons  eventueel  
langs  andere  weg  bereiken.    
In  ons  periodieke  overleg  met  de  veiligheidsdriehoek  (politie,  justitie  en  
gemeente)  bespreken  we  alle  zaken  die  verband  houden  met  de  
veiligheid  in  Oost  Gelre.  Per  onderwerp  bepalen  we  ook  of  eventueel  
acties  nodig  zijn  om  de  veiligheid  van  onze  inwoners  te  waarborgen.    
Tenzij  de  veiligheid  van  onze  inwoners  dat  in  bepaalde  situaties  vereist,  
doen  we  geen  mededelingen  over  de  inhoud  van  het  driehoeksoverleg.”  

Olst-‐Wijhe  
Ommen  
Onderbanken  
Oost  Gelre  

  
  
,,Op	
  dit	
  moment	
  zijn	
  er	
  in	
  Oegstgeest	
  geen	
  gevallen	
  bekend	
  van	
  jihadisme	
  of	
  
radicalisering.	
  De	
  gemeente	
  Oegstgeest	
  vindt	
  het	
  belangrijk	
  oog	
  te	
  hebben	
  voor	
  
deze	
  problematiek	
  en	
  zet	
  in	
  op	
  voorlichting	
  voor	
  betrokken	
  medewerkers	
  en	
  
maatschappelijke	
  partijen.”  

Oosterhout  

Ooststellingwerf  
Oostzaan  
Opmeer  
Opsterland  

Oss  

Oud-‐Beijerland  

Oude  IJsselstreek  

Ouder-‐Amstel  
Oudewater  
Overbetuwe  
Papendrecht  
Peel  en  Maas  
Pekela  
Pijnacker-‐
Nootdorp  
Purmerend  
Putten  
Raalte  
Reimerswaal  
Renkum  
Renswoude  

Gemeente  Oosterhout  geeft  geen  cijfers,  ,,omdat  de  door  u  gekozen  
media-‐aandacht  niet  lijkt  bij  te  dragen  aan  de  succesvolle  aanpak  van  dit  
probleem.”  
,,Geen  gevallen  bekend.”  
  
  
,,Voor  zover  bij  ons  bekend  in  er  in  onze  gemeente  geen  sprake  van  
gesneuvelde,  uitgereisde  of  teruggekeerde  Jihaddisten.  Er  is  in  onze  
gemeente  geen  sprake  van  geradicaliseerde  moslims  waarover  zorgen  
bestaan.  Het  onderwerp  heeft  volop  aandacht  van  gemeente,  politie  en  
Justitie  en  informatie  wordt  actief  met  elkaar  gedeeld.’’  
,,Bij  ons  zijn  geen  cijfers  bekend.  Op  het  moment  dat  we  mensen  
persoonlijk  zouden  gaan  volgen,  maken  we  dat  overigens  niet  bekend.  
Voor  zover  ik  weet  zijn  er  ook  geen  geradicaliseerde  mensen  bekend  waar  
we  ons  zorgen  over  maken.”  
,,Voor  de  antwoorden  op  deze  vragen  verwijs  ik  je  door  naar  de  Nationaal  
Coördinator  Terrorismebestrijding  en  Veiligheid.  De  NCTV  beschikt  over  
de  adequate  informatie.”  
,,We  hebben  inzicht  in  de  cijfers  en  tot  nu  toe  zijn  er  bij  ons  geen  
gegevens  bekend  van  uitgereisde  jihadstrijders.    
Voor  zover  wij  momenteel  weten  op  basis  van  de  huidige  gegevens  zijn  er  
geen  jihadstrijders  gesneuveld  of  teruggekeerd  en  zijn  er  ook  geen  
geradicaliseerde  moslims  in  onze  gemeente.  Wij  als  gemeente,  samen  
met  de  veiligheidsdiensten  en  politie,  doen  alles  aan  wat  wij  redelijkerwijs  
kunnen  om  een  gewelddadige  jihadgang  of  een  aanslag  te  voorkomen.  
Een  garantie  is  helaas  nooit  te  geven.”  
  
  
  
,,Er  zijn  geen  aanwijzingen  van  vertrekkende,  gesneuvelde  of  
teruggekeerde  Jihadisten  in  Papendrecht.”  
  
,,Geen  jihadi’s.’’  
  
,,Deze  problematiek  heeft  de  aandacht  van  onze  burgemeester  en  team  
Veiligheid.  Informatie  over  aantallen  verstrekken  we  echter  niet.”  
  
1  Syriëganger,  verder  niet  
0  jihadgangers,  0  geradicaliseerde  moslims.  
  
„Voor  zover  wij  weten  zijn  er  in  de  gemeente  Renswoude  geen  
geradicaliseerde  moslims  en  jihadisten.  Ook  is  er  vanuit  de  gemeente  

Reusel-‐De  
Mierden  
Rheden  
Rhenen  

Ridderkerk  
Rijnwaarden  
Rijssen-‐Holten  
Rijswijk  
Roerdalen  
Roermond  

Roosendaal  
Rotterdam  

Rozendaal  
Rucphen  

Schagen  

Scherpenzeel  
Schiedam  
Schiermonnikoog  
Schijndel  
Schinnen  
Schouwen-‐
Duiveland  
Simpelveld  

Renswoude  niemand  uitgereisd  of  gesneuveld.”  
0  jihadgangers,  0  geradicaliseerde  moslims.  
  
„We  hebben  geen  informatie  over  uitgereisde/terugkerende  jihadisten  in  
de  gemeente  Rhenen.  Voor  eventueel  meer  informatie  verwijzen  wij  je  
door  naar  de  NCTV.”Roermond:  „Voor  vragen  over  dit  onderwerp  
verwijzen  wij  jou  door  naar  de  nationaal  coördinator  
Terrorismebestrijding.  Wij  doen  hier  als  gemeente  geen  uitspraak  over.”  
  
  
  
  
  
Voor  vragen  over  dit  onderwerp  verwijzen  wij  jou  door  naar  de  Nationaal  
Coördinator  Terrorismebestrijding.  Wij  doen  hier  als  gemeente  geen  
uitspraak  over.  
,,Dit  onderwerp  heeft  onze  aandacht.  Wij  doen  verder  geen  
mededelingen  over  aantallen.”  
,,De  gemeente  Rotterdam  doet  geen  mededelingen  over  cijfers  van  op  
hoeveel  uitgereisde,  gesneuvelde  en  teruggekeerde  jihadisten  zicht  is.  Die  
groep  is  zeer  klein.  Het  aantal  wordt  ook  niet  met  de  raad  
gecommuniceerd  omdat  we  de  veiligheidsoperatie  niet  willen  schaden”,  
aldus  woordvoerder.  
  
,,Voor  een  antwoord  op  uw  vraag  aangaande  jihadisten,  verwijzen  wij  u  
door  naar  de  Nationaal  Coördinator  Terrorismebestrijding  en  Veiligheid.  
De  NCTV  beschikt  over  de  adequate  informatie.”  
Willen  geen  uitspraken  doen  over  aantallen.  De  buurgemeenten  geven  
een  identiek  antwoord  op  de  vraag  om  openheid  te  geven.  „Wij  doen  
geen  mededelingen  over  aantallen,  maar  u  kunt  ervan  op  aan  dat  deze  
problematiek  onze  aandacht  heeft.  Wij  geven  geen  duiding  per  gemeente  
omdat  de  cijfers  mogelijk  al  snel  te  herleiden  zijn  tot  individuele  
casuïstiek.”  
  
  
,,Daar  is  geen  sprake  van.  Ik  ken  iedereen’’,  aldus  burgemeester  Sjon  
Stellinga  van  de  kleinste  gemeente  van  het  land.  
  
  
0  jihadgangers,  0  geradicaliseerde  moslims.  
  

Sint  Anthonis  
Sint-‐
Michielsgestel  
Sint-‐Oedenrode  
Sittard-‐Geleen  

  
  

Sliedrecht  

Sliedrecht	
  heeft	
  ,,geen	
  weet	
  van	
  uitgereisde,	
  gesneuvelde	
  of	
  teruggekeerde	
  
Jihadi's.	
  Ook	
  zijn	
  er	
  geen	
  geradicaliseerde	
  bewoners	
  waar	
  het	
  bestuur	
  zich	
  
zorgen	
  over	
  maakt.”	
  

Slochteren  
Sluis  

,,Nee,  geen  signalen.’’  
,,  0  jihadgangers,  0  geradicaliseerde  moslims.  ,,Er  is  in  de  gemeente  Sluis,  
voor  zover  bij  ons  bekend,  geen  sprake  van  uitgereisde  jihadisten  of  
geradicaliseerde  moslims.  Wij  volgen  de  richtlijnen  vanuit  de  rijksoverheid  
die  erop  zijn  gericht  om  samen  met  de  rijksoverheid,  politie,  
veiligheidsdiensten  en  het  OM  de  democratische  rechtsstaat  te  
beschermen,  de  gewelddadige  jihadistische  beweging  in  Nederland  te  
bestrijden  en  verzwakken  en  de  voedingsbodem  voor  radicalisering  weg  
te  nemen.”  
Geen  gevallen  bekend  
,,Het  onderwerp  radicalisering  is  zeer  actueel  en  staat  overal  hoog  op  de  
agenda.  Zo  ook  in  de  gemeente  Soest.  Wij  werken  aan  een  pakket  van  
bestaande  en  nieuwe  maatregelen  om  radicalisering  onder  inwoners  op  
te  sporen,  te  voorkomen  en  te  bestrijden.  Hiertoe  zijn  we  met  vele  
partners  bezig  om  het  netwerk  in  de  wijken  -‐  dat  mogelijk  te  maken  krijgt  
met  inwoners  die  radicaliseren  -‐  te  verstevigen  en  op  te  leiden,  opdat  
signalen  goed  geduid  worden  en  er  ook  tijdig  interventies  gepleegd  
kunnen  worden.  Anderzijds  zitten  we  actief  met  de  professionele  partners  
om  tafel  om  eventuele  signalen  van  radicalisering,  uitreizen  of  terugkeer  
te  bespreken  en  per  geval  de  voor  iedereen  noodzakelijke  en  wenselijke  
stappen  te  inventariseren  en  te  ondernemen.  Het  actieprogramma  
Integrale  Aanpak  Jihadisme  helpt  in  de  beoordeling  welke  stappen  
genomen  (kunnen)  worden.  Het  contact  en  de  samenwerking  met  de  
partners,  waaronder  de  NCTV,  verloopt  naar  tevredenheid.  Om  
begrijpelijke  redenen  doen  wij  geen  uitspraken  over  aantallen,  

Smallingerland  
Soest  

  
,,Er  zijn  in  Sittard-‐Geleen  geen  personen  bekend  die  zijn  uitgereisd,  
gesneuveld  of  teruggekeerd.  De  gemeente  wordt  op  de  hoogte  gehouden  
als  er  signalen  zijn  van  mogelijke  radicalisering,  maar  bevestigt  over  deze  
signalen  geen  aantallen.  Indien  er  zich  een  concrete  casus  voordoet  met  
betrekking  tot  uitreizen  of  terugkeer,  vindt  er  nauw  overleg  plaats  tussen  
gemeente,  politie,  OM,  NCTV,  het  veiligheidshuis,  de  reclassering  en  
andere  relevante  partners.  Per  casus  worden  de  mogelijke  scenario’s  
geïnventariseerd  en  wordt  er  een  plan  van  aanpak  opgesteld.  Gelet  op  de  
recente  ontwikkelingen  wil  burgemeester  benadrukken  dat  het  van  groot  
belang  is  dat  de  gemeente  en  de  islamitische  gemeenschap  met  elkaar  in  
gesprek  is  en  blijft.  De  burgemeester  verstevigt  dan  ook  de  bestaande  
banden  met  de  lokale  gemeenschap.”  

Someren  
Son  en  Breugel  
Stadskanaal  
Staphorst  
Stede  Broec  
Steenbergen  

Steenwijkerland  
Stein  
Stichtse  Vecht  
Strijen  
Súdwest-‐Fryslân  
Ten  Boer  
Terneuzen  

Terschelling  
Texel  
Teylingen  

Tholen    

achtergronden,  getroffen  maatregelen  en  eventuele  dreiging.”  
  
  
,,Nee,  geen  signalen.’’  
Geen  uitgereisde,  gesneuvelde  en  teruggekeerde  jihadi’s.  
  
,,Uiteraard  heeft  dit  onderwerp  ook  bij  het  gemeentebestuur  van  
Steenbergen  de  volle  aandacht.  Voor  meer  informatie  over  aantallen  wil  
ik  u  graag  verwijzen  naar  de  Nationaal  Coördinator  Terrorismebestrijding  
en  Veiligheid.  
Geen  uitgereisde,  gesneuvelde  of  teruggekeerde  jihadi’s.  
  
,,Geen  gevallen  bekend.”  
Strijen  heeft  geen  cijfers  ,,aangezien  ze  deze  problematiek  niet  kennen  in  
deze  kleine  gemeente”.  
Geen  signalen.  
,,Nee,  dat  komt  hier  niet  voor.’’  
0  jihadgangers,  0  geradicaliseerde  moslims.  ,,Bij  ons  gemeentebestuur  zijn  
geen  (gegevens  van)  jihadisten  en  geradicaliseerde  moslims  binnen  onze  
gemeente  bekend.  Uiteraard  zijn  wij  waakzaam  en  alert.”  
Geen  gevallen  bekend  
  
„Wij  doen  geen  mededelingen  over  aantallen,  maar  u  kunt  ervan  op  aan  
dat  het  onderwerp  onze  volle  aandacht  heeft.  Ons  College  van  
burgemeester  en  wethouders  staat  pal  voor  de  democratische  rechtstaat  
en  de  manier  van  samenleven  die  we  met  elkaar  hebben  opgebouwd.    In  
onze  samenleving  en  de  gemeente  Teylingen  is  plek  voor  scherpe  
discussies  en  kritiek.  Niet  voor  haat  zaaien  en  geweld.  Na  de  aanslagen  in  
Parijs  heeft  de  Nederlandse  samenleving,  verschillende  burgemeesters  en  
het  kabinet  een  eensgezind  en  duidelijk  signaal  gegeven:  handen  af  van  
onze  vrijheid.  We  gaan  door  met  onze  manier  van  leven.  De  overheid  zet  
alles  op  alles  om  terroristische  aanslagen  te  voorkomen.  We  zijn  
waakzaam  en  alert,  in  gemeenten,  bij  de  politie  en  de  veiligheidsdiensten.  
24  uur  per  dag,  met  zichtbare  en  onzichtbare  maatregelen,  met  alle  
middelen  die  de  rechtsstaat  ons  biedt.  Ook  halen  we  alles  uit  te  kast  om  
te  voorkomen  dat  jongeren  radicaliseren.  Het  is  zaak  om  steeds  de  juiste  
mix  te  gebruiken.  De  aanpak  van  radicalisering  en  terrorisme  is  niet  alleen  
een  zaak  van  de  veiligheidsdiensten,  maar  ook  van  gemeenten,  
jeugdwerkers  en  agenten.  Wij  als  gemeente,  samen  met  de  
veiligheidsdiensten  en  politie,  doen  alles  wat  wij  redelijkerwijs  kunnen,  
maar  een  garantie  dat  je  gewelddadige  jihadgang  of  een  aanslag  kunt  
voorkomen,  is  helaas  nooit  te  geven.´´    
,,De  gemeente  Tholen  doet  geen  mededelingen  over  aantallen.”  
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„Wij  hebben  op  dit  moment  niet  te  maken  met  jihadisme  in  onze  
gemeente.  De  gemeenteraad  heeft  -‐  vanuit  het  oogpunt  van  preventie-‐  
het  tegengaan  van  Jihadisme  en  radicalisering  wel  als  één  van  de  
speerpunten  van  het  programma  Veiligheid  benoemd.  Concreet  betekent  
dit  dat  er  een  plan  van  aanpak  komt  wat  handvatten  gaat  bieden  voor  
preventie.”  
,,Voorzover  bij  ons  bekend  zijn  er  geen  uitgereisde,  gesneuvelde  of  
teruggekeerde  Jihadisten  in  onze  gemeenten.  Daarnaast  zijn  er  geen  
zorgen  over  geradicaliseerde  moslims  in  onze  gemeente.’’  
,,Gemeente  is  erbij  betrokken  als  er  iets  aan  de  hand  is,  maar  voor  cijfers  
moet  je  bij  de  NCTV  zijn.  Wij  doen  hierover  geen  uitspraken.  Je  kent  het  
ene  geval  van  dat  jonge  Tilburgse  meisje  dat  onderweg  is  
tegengehouden.”  Burgemeester  Noordanus:  ,,De  problematiek  is  te  
overzien.”  
Woordvoerster:  ,,Op  dit  moment  zijn  er  geen  gevallen  bekend  die  extra  
aandacht  behoeven  of  waar  de  gemeente  zich  zorgen  over  maakt.”  
,,Voor  zover  bekend  is  dit  in  Twenterand  niet  aan  de  orde.”  
Geen  mededelingen  
  
  
  
  
Uitreizigers  6  (1  minderjarige);  9  Terugkeerders  (4  minderjarigen);  2  
Tegengehouden;  2  Gesneuveld;  Totaal  aantal  Casussen  19;  11  dossiers  in  
casusoverleg.  (brief  B&W  aan  Gemeenteraad  3  februari  2015)  
,,Er  zijn  twee  mensen  waarover  we  ons  zorgen  maken.”  
  
  
  
,,Geen  jihadisten.’’  
,,Bij  ons  is  één  uitreizigster  bekend.  Volgens  onze  laatste  informatie  is  zij  
nog  ter  plaatse  (Syrië)  aanwezig.  Wij  hebben  overleg  met  de  betrokken  
partijen  zoals  politie  en  OM  over  dergelijke  zaken.  We  werken  hierin  
nauw  samen.  Verder  houden  we  contacten  met  organisaties  die  zowel  
gemeentebreed  als  wijkgericht  werken  om  mogelijke  signalen  op  te  
vangen.  Op  deze  manier  kunnen  we,  als  het  nodig  is,  actie  ondernemen.”  
0  jihadgangers,  0  geradicaliseerde  moslims.  
,,Over  (mogelijke)  aantallen  jihadstrijders  dan  wel  radicaliserende  
jongeren  in  onze  gemeente  doen  wij  geen  mededelingen.  Wij  houden  een  
stevige  vinger  aan  de  pols.  Er  is  een  (ambtelijke)  dossierhouder  
aangesteld.  Deze  fungeert  primair  als  aanspreekpunt  voor  vragen  en  
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signalen  vanuit  lokale  partners  gericht  op  het  voorkomen  van  
radicalisering.”  
  
,,We  hebben  geen  cijfers.  We  zijn  bezig  het  in  beeld  te  brengen.  Je  kan  
nooit  de  garantie  geven  dat  iemand  niet  radicaliseert.”  
,,Op  basis  van  de  intensieve  contacten  met  partners  en  samenleving  zijn  
er  op  dit  moment  geen  personen  waarover  we  ons  zorgen  maken.  Er  zijn  
geen  gesneuvelde  of  uitgereisde  jihadi’s  bekend.”  
„Voor  zover  ons  bekend  hebben  we  in  Venray  geen  uitgereisde  en  
derhalve  dus  ook  geen  teruggekeerde  of  gesneuvelde  jihadisten.  We  
hebben  op  dit  moment  geen  signalen  dat  inwoners  van  Venray  
radicaliseren  en  op  het  punt  staan  om  uit  te  reizen  om  deel  te  nemen  aan  
de  gewapende  strijd  van  radicale  moslims.”  
,,Voor  zover  bekend  is  er  vanuit  Vianen  één  uitgereisde  Jihadstrijder  die  is  
omgekomen.  Verder  zijn  er,  voor  zover  bekend,  geen  geradicaliseerde  
jongeren  in  Vianen.”  
Één  persoon  is  uitgereisd.  Volgens  de  gemeente  zijn  er  geen  
geradicaliseerde  moslims  in  Vlaardingen.  „Dat  probleem  speelt  hier  niet.  
We  hebben  geen  signalen  ontvangen”,  aldus  perswoordvoerster.  
,,Nee,  geen  signalen.’’  
,,Dat  hebben  we  hier  niet.  Je  kent  hier  zo’n  beetje  iedereen.’’  
  
  
  
  
  
  
,,De  problematiek  in  het  algemeen  heeft  onze  aandacht,  we  zijn  in  
gesprek  met  relevante  geloofsgemeenschappen  en  hun  
vertegenwoordigers.  We  doen  geen  mededelingen  over  aantallen  van  
mogelijk  vertrokken  en/of  teruggekeerde  jihadisten.”  
Geen  signalen.  
,,Voor  zover  bekend  geen  jihadi’s”  
  
  
„Voorzover  wij  weten  kent  Weert  geen  uitgereisde,  gesneuvelde  of  
teruggekeerde  jihadi’s.  Weert  heeft  een  grote  moslimgemeenschap.  Wij  
hebben  goede  contacten  met  die  gemeenschap  en  de  diverse  moskeeën.  
We  maken  ons  geen  zorgen  over  radicale  moslims.  We  blijven  in  gesprek  
met  elkaar.”  
,,Wij  hebben  tot  nu  toe  geen  signalen  vernomen  dat  er  sprake  is  van  
geradicaliseerde  moslims  en/of  jihadgangers  binnen  onze  gemeenten.”  
0  jihadgangers,  0  geradicaliseerde  moslims.  ,,De  kwestie  jihadgangers  
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speelt  niet  in  de  gemeente  Werkendam.”  
  
,,Geen  uitgereisde,  gesneuvelde  of  teruggekeerde  jihadi’s.”  
  
  
„We  hebben  niet  het  beeld  dat  er  mensen  vertrokken  zijn  of  radicaliseren  
in  de  gemeente  Weststellingwerf.  We  denken,  gezien  de  aard  en  omvang  
van  onze  gemeente,  dat  dergelijke  signalen  snel  bij  ons  aan  de  
oppervlakte  komen.  Door  onze  netwerkstructuren  (sociaal  team,  reguliere  
overleg  met  de  politie  en  het  CJG)  hebben  we  een  goed  zicht  op  wat  er  
speelt  in  onze  gemeente  met  26.000  inwoners.  Er  is  dus  geen  onderzoek  
geweest,  wel  houden  we  de  vinger  aan  de  pols.’’  
De  gemeente  Westvoorne  weigert  mededelingen  te  doen  over  hoeveel  
uitgereisde,  gesneuvelde  en  teruggekeerde  jihadisten  er  in  zicht  zijn.  
Datzelfde  geldt  over  het  aantal  geradicaliseerde  moslims:  „Wij  zijn  zo’n  
kleine  gemeente  dat  we  geen  mededelingen  hierover  doen.  In  een  
gemeente  als  die  van  ons  zijn  mensen  niet  meer  anoniem  en  cijfers  
kunnen  leiden  naar  individuele  casussen.  We  hebben  aandacht  voor  de  
problematiek  en  we  richten  ons  op  de  landelijke  gegevens”,  aldus  
gemeentewoordvoerster.  
Geen  signalen.  
  
Tot  op  heden  zijn  er  geen  signalen  ontvangen  die  aangeven  dat  er  
uitreizigers  danwel  terugkeerders  of  gesneuvelden  binnen  onze  
gemeente  aanwezig  zijn/waren.  Het  aantal  moslims  is  klein.  Op  dit  
moment  zijn  er  geen  zorgen  over  mogelijke  geradicaliseerde  moslims.  
Geen  uitgereisde,  gesneuvelde  en  teruggekeerde  jihadi’s.  
,,Nee,  speelt  niet.  Geen  gevallen  bekend,  geen  signalen.’’  
,,Op  dit  moment  zijn  ons  geen  mensen  bekend  die  vanuit  Winterswijk  zijn  
afgereisd  om  als  jihadstrijder  te  vechten  in  Irak  of  Syrië.  Laat  staan  
gesneuvelde  of  teruggekeerde  jihadisten.  Mocht  daar  sprake  van  zijn,  dan  
is  het  netwerk  (met  politie  en  maatschappelijke  instellingen)  erop  
ingesteld  om  kennis  hierover  zo  snel  mogelijk  door  te  geven.  Op  dit  
moment  zijn  ons  geen  zorgwekkende  gevallen  van  geradicaliseerde  
moslims  bekend.  In  preventieve  zin  wordt  daar  wel  aandacht  aan  besteed.  
Het  contact  tussen  de  gemeente  en  de  moslimgemeenschap  is  
aangetrokken  in  het  afgelopen  jaar.”  
  
,,Een  collega  van  Openbare  Orde  en  Veiligheid  heeft  mij  laten  weten  dat  
er  moeilijk  een  beeld  is  te  geven  over  het  aantal.”  
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,,Er  is  bij  de  gemeente  Woudenberg  niet  bekend  of  er  inwoners  en/of  
gezinnen  uit  het  dorp  als  jihadstrijder  zijn  afgereisd  naar  bijvoorbeeld  
Syrië  of  Irak,  ook  niet  van  inwoners  die  daar  omgekomen  zijn  of  die  zijn  
teruggekeerd.  Verder  is  er  ook  niets  bekend  over  geradicaliseerde  
moslims  binnen  de  gemeente.”  
,,Woudrichem  kent  dergelijke  zorgen  niet.”  
De  gemeente  Zaanstad  houdt  de  kaken  stijf  op  elkaar.  Een  woordvoerder  
zegt  dat  die  beslissing  tot  stand  is  gekomen  na  overleg  met  de  Nationale  
Coördinator  Terrorismebestrijding  en  de  politie.  
,,Wij  hebben  nooit  een  ambtsbericht  ontvangen  van  de  AIVD  dat  wij  in  
onze  gemeente  jihadisten  hebben.  -‐  Wij  hebben  geen  concrete  aantallen.  
Als  gemeentebestuur  nemen  we  de  problematiek  uiterst  serieus  en  
trekken  we  hierin  samen  op  met  politie  door  onder  andere  het  gesprek  
aan  te  gaan  met  sleutelfiguren  om  op  deze  manier  vroegtijdig  signalen  op  
te  vangen,  zodat  hierop  de  nodige  maatregelen  getroffen  kunnen  
worden.  Wij  doen  datgene  wat  binnen  onze  mogelijkheden  behoort  om  
voeling  met  de  problematiek  te  houden  en  signalen  op  te  pikken.”  
  
,,Voor  zover  bekend  zijn  er  in  de  gemeente  Zederik  geen  Jihad’s.”  
  
  
,,Een  persoon  uitgereisd  in  2013.  Verder  geen  signalen  van  radicalisering.”  
Gemeente  wil  zelf  niets  zeggen.  In  oktober  2013  is  een  Zevenaarse  echter  
naar  Syrie  vertrokken.  Haar  lot  is  onduidelijk.  
,,Als  het  gaat  om  radicalisering  zijn  in  Zoetermeer  20  tot  30  personen  in  
beeld  waarover  wij  en/of  onze  partners  zich  zorgen  maken.  Daarnaast  
komt  een  aantal  uitreizigers  uit  Zoetermeer.  Bij  ons  zijn  11  personen  
bekend    die  zijn  uitgereisd.  Eén  daarvan  is  in  Syrië  overleden.  
De  aanpak  van  de  gemeente  is  er  op  gericht  om  radicalisering  te  
voorkomen,  uitreizen  tegen  te  houden  en  in  geval  van  terugkeerders  de  
risico’s  voor  de  samenleving  te  minimaliseren.”  
Geen  gevallen  bekend.  
,,Nee,  niet  bekend.’’  
,,Naar  aanleiding  van  de  vragen  over  het  aantal  uitgereisde,  gesneuvelde  
en  teruggekeerde  jihadisten  kunnen  wij  meedelen  dat  wij  geen  uitspraken  
doen  over  individuele  inwoners  van  Zuidplas.”  
Geen  gevallen  bekend.  
  
Geen  uitgereisde,  gesneuvelde  of  teruggekeerde  jihadi’s.  
,,De  gemeente  Zwijndrecht  doet  hierover  geen  mededelingen,  uiteraard  
heeft  het  onderwerp  de  aandacht  van  de  gemeente.”  
2  Syriëgangers  

