
Aan: College van burgemeester en wethouders gemeente Huizen

Van: K.Gencer, namens fractie PvdA Huizen

Betreft: Schriftelijke raadsvragen undercover onderzoek naar moskeeën

Datum: 24 oktober 2021

Geacht college,

Na het verschijnen van een artikel op 15 oktober 2021 in het NRC met de titel “ Undercover onderzoek naar de
moskee: geheim onderzoek  naar islamitische  organisaties “ is de islamitische gemeenschap zowel landelijk als in
Huizen boos en verontwaardiging. Vertrouwen in de overheid (lees:gemeente)  is beschadigd. Ook de werkwijze van
de Onderzoeksbureau NTA en het opgestelde vertrouwelijke rapport zorgt voor veel onrust en boosheid binnen de
islamitische gemeenschap in Huizen.

Naar aanleiding hiervan heeft de PvdA-fractie volgende vragen:

1) In uw mededeling van 22 oktober 2021 geeft u aan dat er een onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de
gemeente Huizen, met de doel om een onafhankelijke en betrouwbare beeld te krijgen van formele en informele
islamitische organisaties in Huizen.

a. Wat was de juridische grondslag voor dit onderzoek?
b. Hoe luidde de opdracht aan NTA en kunt u die opdracht (eventueel vertrouwelijk) met de gemeenteraad delen?

2) Het onderzoek is uitgevoerd  in opdracht van Gemeente Huizen om een onafhankelijke en betrouwbare beeld te
krijgen van formele en informele islamitische organisaties in Huizen. Hierbij is gekozen voor een externe
onderzoeksbureau NTA. Via verschillende bronnen is het bekend gemaakt dat onderzoeksbureau NTA werkt volgens
de zogeheten non-informed krachten velden analyse, de onderzoekers gedragen zich als willekeurige
moskeebezoekers: ze bidden mee, luisteren naar preken en gesprekken en rapporteren vervolgens wie in een
moskee aan de touwtjes trekt. In de rapporten noemen ze de namen van bestuurders en hun achtergrond.

a. Klopt het dat NTA deze werkwijze bij dit onderzoek hanteerde?
b. Was dat de gemeente Huizen bij het geven van de opdracht bekend?
c. Is deze werkwijze van NTA door u als opdrachtgever getoetst op de privacywetgeving?
d. Welke afspraken zijn er met NTA gemaakt over de bescherming van de privacy?
c. Hoe kijkt u nu terug op deze opdracht en het onderzoek aangezien u kiest voor een open en transparante
samenwerking met de besturen van de moskeeën?

3) Het NTA rapport is geclassificeerd als vertrouwelijk.



a. Ben u als opdrachtgever bevoegd om het rapport te delen met de gemeenteraad?

b. Bent u bereid om dit rapport eventueel onder geheimhouding te delen met de gemeenteraad?

c). zo ja, wanneer kan het gemeenteraad inzage krijgen?

d). zo neen, Wat is de grondslag om het NTA rapport niet te delen?

4) Donderdag 21 oktober 2021 is er een gesprek gevoerd met de besturen van de Selimiye Camii en An-Nasr
moskee naar aanleiding van de publicaties over het NTA-rapport.

a. Wat is hierbij met de besturen van beide moskeeën afgesproken?
b. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat er weer vertrouwen komt in onze lokale overheid vanuit de
moslimgemeenschap in Huizen,
c. Kunt en wilt u de conclusies over Huizen in het NTA-rapport delen dan wel bespreken met de besturen van onze
moskeeën?

Graag mondelinge beantwoording van deze raadsvragen in de raadsvergadering van 28 oktober 2021

Met vriendelijk groet,

K.Gencer, fractie PvdA


