
Datum: 17 februari 2020 
Betreft: schriftelijke vragen conform art. 39 RvO 
Aan: het college van burgemeester en wethouders 
Over: Subsidie Grijze Wolven 
 
Geacht college, 
 
Op 10 februari j.l. ontvingen de Nijmeegse raadsfracties een rapport van Doorbraak 
over de subsidieverlening van de gemeente aan diverse Turkse maatschappelijke 
organisaties. Dit gaat over de Stichting Hilal Turks Cultureel Centrum en de Stichting 
Tunga Educatief Centrum, beiden gelieerd aan het Turks Cultureel Centrum (TCC) 
dat op haar beurt weer verbonden is aan de Turkse Federatie Nederland (TFN). 
Volgens het rapport ontvangt het TCC sinds 1996 structureel subsidie, en Stichting 
Hilal structureel sinds 1999. Het TCC ontving in 2012 3.354 euro, in 2013 en 2014 
jaarlijks 3.200 euro en in 2015 t/m 2018 jaarlijks 3.190. Stichting Hilal ontving in 
2012 1.839 euro, van 2013 t/m 2015 jaarlijks 1.872 en van 2016 t/m 2018. Het 
antwoord op de technische vragen die de SP gesteld heeft bevestigt dit.  
 
Het rapport van Doorbraak wijst erop dat de TFN, waar het TCC aan verbonden is, 
een rechts-extremistisch karakter heeft. Voorbeelden zijn de Grijze 
Wolvenbijeenkomst in de Lindenberg van april 2018 waarbij Alparslan Türkes, oud-
leider van de Grijze Wolven en oprichter van de extreem-rechtse partij MHP, werd 
herdacht en de aanwezigheid van een portret van deze zelfde Türkes in het TCC toen 
dit dienst deed als stembureau bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 en de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De Lindenberg bleek in 2018 niet op de 
hoogte van de aard van de activiteit waar zij ruimte voor verhuurden. Hierna 
maakte de Lindenberg bekend huurders beter te gaan screenen en de TFN geen 
ruimtes meer te verhuren.  
 
Verder spreekt het rapport van een interne ambtelijke brief, gedateerd 1 oktober 
2017, wanneer een ambtenaar waarschuwt voor het rechts-extremistische karakter 
van de stichtingen waaraan de gemeente subsidies verleent. Dit heeft echter niet 
geleid tot het stopzetten van de subsidie, want op 4 december 2017 werd er 
opnieuw subsidie verstrekt.  
 
De SP-fractie is geschrokken van deze onthullingen en wenst opheldering van het 
college over de gang van zaken. Dit brengt ons tot de volgende vragen: 
 

1. Deelt het college het standpunt van de SP dat organisaties met een 
extremistisch karakter geen subsidie dienen te ontvangen? 

2. Deelt het college het standpunt van de SP dat organisaties met een 
extremistisch karakter geen huurruimte moeten kunnen verkrijgen in door 
de gemeente gesubsidieerde instellingen?  

3. Is het college voornemens de subsidierelatie met aan de TFN gelieerde 
organisaties onmiddellijk te beëindigen? Zo nee, waarom niet?  



4. Acht het college het wenselijk dat een organisatie met een extremistisch 
karakter dienst doet als locatie voor een stembureau? 

5. Waarom kon het TCC na het incident bij de Tweede Kamerverkiezingen van 
2017 opnieuw dienst doen als stembureau bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018? 

6. Is het college voornemens om het TCC voortaan niet meer te benaderen als 
locatie voor een stembureau bij verkiezingen? Zo nee, waarom niet? 

7. Op welke wijze controleert de gemeente of organisaties waaraan subsidie 
wordt verleend extremistische denkbeelden huldigen of verspreiden? 

8. Hoe kan het dat de subsidie aan de stichtingen van het TCC niet is stopgezet 
toen in oktober 2017 intern gewaarschuwd werd voor het extremistische 
karakter van de betreffende organisaties? 

9. Op welke wijze worden huurders van ruimtes in gemeentepanden gescreend 
op extremistische denkbeelden? 

10. Op welke wijze worden huurders van ruimtes in door de gemeente 
gesubsidieerde instellingen (bijvoorbeeld de Lindenberg) gescreend op 
extremistische denkbeelden? 

a. Heeft het incident bij de Lindenberg van april 2017 geleid tot een 
scherpere controle, niet alleen bij de Lindenberg maar ook bij andere 
door de gemeente gesubsidieerde instellingen waar zich een 
soortgelijk scenario zou kunnen voordien? (Bijvoorbeeld Lux, 
Doornroosje of de Vereeniging) 

b. De Lindenberg heeft na het incident van april 2018 aangekondigd niet 
meer aan de TFN te verhuren. Heeft de gemeente contact gezocht met 
andere gesubsidieerde instellingen waar het mogelijk is om ruimtes te 
huren, teneinde ook hier TFN en aanverwante organisaties uit te 
sluiten als huurder? 

11. Zijn andere voorbeelden bekend bij de gemeente van extremistische 
organisaties die subsidie ontvangen of ruimtes huren/gebruikmaken van de 
diensten van door de gemeente gesubsidieerde instellingen? 

 
Met een vriendelijke groet, 
 
Namens de SP-fractie 
 
Yurre Wieken           Hans van Hooft 
 
BIJLAGE: rapport Doorbraak 


