Van: Wim Ubaghs <wim.ubaghs@live.nl>
Datum: 2 maart 2020 om 09:59:11 CET
Aan: Wim Ubaghs <wim.ubaghs@live.nl>
Onderwerp: Afgelopen donderdag werden we overvallen door een bericht op de site…
Afgelopen donderdag werden we overvallen door een bericht op de site van de VAR dat de
gemeente in december een omgevingsvergunning heeft afgegeven om op de Planetenbaan 100
een Islamitisch Centrum te vestigen. De opening staat gepland op 7 maart a.s.
Naar aanleiding van deze berichtgeving heeft de PVV de volgende vragen.
1. Was er voor de vestiging van dit centrum geen wijziging van het bestemmingsplan
nodig?
2. Vond het college het niet verstandig om de inwoners van op zijn minst Maarssenbroek
en de Gemeenteraad in te lichten over de komst van dit centrum?
3. Heeft het college de inwoners van Maarssenbroek niet ingelicht omdat ze bang was
voor de reacties?
4. Maarssenbroek heeft op dit moment geen echt centrum voor haar inwoners, waarom
dan wel een islamitisch centrum?
5. Jaren geleden zijn er plannen gemaakt voor het gebied waar dit centrum moet komen,
dit heeft geleid tot een presentatie waarvan de sheets gedateerd zijn op 25 april 2018.
In deze sheets wordt met geen woord gerept over een dergelijk centrum? Heeft het
college de inwoners van Stichtse Vecht wel goed voorgelicht?
6. Heeft het college een onderzoek gedaan naar de financiering van dit centrum en dan
met name of de financiën afkomstig zijn van totalitaire islamitische landen
7. Zo ja, wat was de uitkomst van dit onderzoek?
8. Zo nee, vond het college het dan niet verstandig om eerst het onderzoek van de
parlementaire commissie inzake de financiering van organisaties gebaseerd op de
Islamitische ideologie af te wachten? Zo nee, waarom niet?
9. In het bericht van de VAR staat dat het centrum op educatieve wijze islamitische
kennis wil overdragen, maakt dit centrum dan gebruik van dezelfde methoden als de
stichting alfitrah?
10. Acht het college het wenselijk dat jongeren onderwezen worden dat vrouwen
minderwaardig zijn, dat homo’s en anders gelovigen ter dood moeten worden
gebracht?
11. Is er voordat de omgevingsvergunning is verstrekt een BIBOB onderzoek gedaan naar
de bestuurders? Zo nee wilt u dit BIBOB onderzoek alsnog laten doen? Zo ja, wilt u
tot de uitkomsten van dit BIBOB onderzoek bekend zijn, de verleende vergunning
schorsen?
12. Wanneer en op welke wijze zal u de gemeenteraad informeren over de uitkomsten van
dit BIBOB onderzoek?
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