e Wethouders zoals beddoeld in artiikel 41,
Schriftellijke vragen aan het College van Burrgemeester en
eerste lid, van het Reglement
R
va
an Orde voo r de vergade
ering van de Raad der Geemeente
Leeuwarrden
Geacht ccollege,
Uit de Leeeuwarder Courant
C
(29 april
a
16) en vvia sociale media
m
hebbe
en we kenni s gekregen van
v een
aankond
diging/uitnodiging voor een op zonddag 1 mei 20
016 te houde
en lezing dooor een als
salafistissch bekendsstaande moslim‐predikerr in een gem
meentelijk eiigendom, heet wijkgebou
uw in de
Vrijheidsswijk. In de vastgestelde
v
e beleidsregeels 'buurt, wijk,
w dorpshu
uizen 2015' zzijn regels va
an kracht
die de hierboven be
eschreven activiteit ons iinziens niet toestaan.
t
ntebelangen Leeuwarden
n is gelet op die regels en
e gelet op het feit dat eer blijkbaar diverse
d
Gemeen
gesprekkken zijn gew
weest met de
e organisatiee(s), verbaassd dat deze activiteit
a
tocch doorgangg lijkt te
gaan vin
nden.
Gemeen
ntebelangen heeft de volgende vrageen:
1. Er zijn
n kennelijk voorgesprekk
ken geweestt met de organisatie. Is overwogen
o
oom geen
toestem
mming te gevven? Zo ja, op
p welke wijzze; zo nee, waarom
w
niet?
?
2. Activiteiten in buu
urt‐ en dorpshuizen moeeten gericht zijn op het bevorderen
b
patie, het
van particip
versterkken van sociaale cohesie en
e het voorkkomen van achterstande
a
en? Vindt u ddat deze actiiviteit
aan de ccriteria voldo
oet? Zo ja, hoe dan. Zo nnee, waarom
m is toch toesstemming geegeven?
3. Het beestuur van het
h wijkgebo
ouw zou moeeten toetsen
n of de activiiteit tot doell heeft de
godsdien
nstige, leven
nsbeschouwelijke of poliitieke identiteit van de instelling in sstand te hou
uden of
te versteerken. Heeftt deze toetsing plaatsgevvonden? En wat was dan
n de conclussie?
4. Is het college mett ons van me
ening dat ditt soort activiteiten niet in een buurthhuis thuisho
oren?
het college c..q. de burgem
meester juriidische moge
elijkheden om
o het doorggaan van deze
5. Had h
bijeenko
omst in het wijkcentrum
w
m te verhindeeren? Zo ja, welke
w
en wa
aarom is daaar dan geen gebruik
van gem
maakt?
Graag w
willen wij zo snel
s
mogelijk uw antwooorden,

Namens Gemeentebelangen Leeuwarden
Wyb Feddema

