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De Partij voor de Vrijheid stelt dat het College wegloopt voor de gevolgen van de massaimmigratie en daarmee gepaarde islamisering van het Haagse amateurvoetbal. "Al jaren luiden
clubs de noodklok aangaande de ellende die speelt bij vele clubs met een hoog percentage nietwesterse allochtone leden. Wanbetalen, een gigantisch tekort aan vrijwilligers, respectloos
gedrag en geweldsincidenten zijn aan de orde van de dag. Wethouder Klein zegt ondertussen
dat het fantastisch gaat met de betreffende clubs", aldus PVV-er Richard de Mos.
De PVV wil dat het College subiet aan de slag gaat met het volledig in kaart brengen, maar
vooral met helpen aanpakken van deze problemen. Collega-PVV'er Machiel de Graaf: "De tijd
van pamperen middels het ongebreideld uitdelen van bv. Ooievaarspassen is voorbij. Voor wie
niet mee wil doen om eigen club gezond te laten zijn, moet worden uitgeschreven en verdere
toegang geweigerd. Als integratiebeleid dan zo belangrijk is, gebruik dan de sport als perfect
hulpmiddel. Maar dan moet je wel de juiste beslissingen durven nemen".
PVV-er De Mos weet wel oplossingen te noemen, zoals het invoeren van een Haagse Zwarte
Lijst van wanbetalers en een verplichting tot het doen van werkzaamheden bij de club.

Vragen van leden De Mos en De Graaf (beiden PVV) aan de voorzitter van de gemeenteraad:
1.) Bent u op de hoogte van het feit dat in mei 2006 is geconstateerd dat de helft van alle
voetbalclubs in Den Haag met financiële problemen kampen en dat contributieachterstanden,
dalende kantine-inkomsten en stijgende lasten een grotere rol in Den Haag spelen dan in
omliggende gemeenten? Zo ja, wat is nu de status? Zo neen, wat is dan nu de status?
2.) Bent u op de hoogte van het feit dat de betalingsmoraal bij veel allochtone leden niet goed is,
waardoor veel clubs in de problemen komen? Zo ja, hoe gaat u de clubs ondersteunen in het
verbeteren van deze lakse houding van betalen en is wellicht het invoeren van een Haagse
Zwarte lijst met wanbetalers een suggestie die u kunt gebruiken?
3.) Hoeveel elftallen van Haagse clubs zijn er sinds 1 januari 2005 uit de competitie genomen en
bij welke clubs was dat? Welke sancties zijn er, indien deze clubs op enigerlei wijze ondersteund
werden vanuit de gemeente (dus ook middels betaling lidmaatschap vanuit bv Ooievaarspas),
door de gemeente getroffen richting de betreffende clubs?
4.) Is er overleg tussen de gemeente en de KNVB (geweest) aangaande (het bestrijden van)
geweldsincidenten op de Haagse voetbalvelden? Zo neen, waarom niet?
5.) Deelt u de mening dat het Haagse voetbal ernstig lijdt onder het slechte imago van
wanbetalen, van een tekort aan vrijwilligers en van geweldsincidenten? Zo ja, wat gaat u
ondernemen, zodat clubs van onbesproken gedrag uit Den Haag en clubs uit bijvoorbeeld het
Westland weer met plezier naar uitwedstrijden in Den Haag gaan?
6.) Klopt het dat er nog steeds grote verschillen zijn in subsidies die worden verstrekt en de
onkosten die in rekening worden gebracht richting de Haagse amateurvoetbalclubs? Zo ja, kunt
u uitleggen waarom die verschillen er zijn? Graag bij uw antwoord een lijst met alle gegevens op
dit gebied bijvoegen.
7.) Bent u op de hoogte van het feit dat veel allochtone jeugdleden geen respect tonen
tegenover vrijwilligers, waardoor die zich niet langer geroepen voelen om zich in te zetten voor
de jongelui, als het enige wat hen te wachten staat een grote bek is? Zo ja, wat zijn volgens u de
mogelijkheden om dat patroon te doorbreken en bent u bereid om binnen deze mogelijkheden
alles in het werk te stellen om dat patroon te doorbreken?
8.) Bent u bekend met het feit dat de Ooievaarspas, waarmee de gemeente de contributie
betaalt voor ouders met een laag inkomen, vooral door allochtone ouders wordt misbruikt en dat
zij niets terugdoen voor de geste, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk? Zo ja, heeft u de
bereidheid om bij clubs die een tekort aan vrijwilligers hebben alleen de Ooievaarspas te
verschaffen als ouders daar vrijwilligerswerk tegenover zetten? Zo neen, waarom niet?
9.) Bent u bereid om mensen met een uitkering, die op enigerlei wijze worden gefaciliteerd m.b.t.
het beoefenen van sport (voor henzelf of hun kinderen), te verplichten tot vrijwilligerswerk bij de
betreffende vereniging, op straffe van het korten op de uitkering? Zo neen, waarom niet?
10.) Bent u het met ons eens dat het stellen van eisen aan het gebruik van bv. de Ooievaarspas
of een uitkering, zoals in vraag 8 en 9, een geweldige bijdrage kan leveren aan de integratie
(door bv. het leren van Nederlands door samenwerking met andere mensen op de voetbalclub,
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het bevrijden van vrouwen uit de nog steeds bestaande thuisgevangenissen, netwerken) en dat
dit veel goedkoper is dan alle dure zoete-koek-maatregelen die nu de integratie moeten
bevorderen? Zo neen, waarom niet?
11.) Kunt u de Raad berichten over alle lopende projecten (en de kosten daarvan) om de
betalingsmoraal onder vooral allochtonen te verbeteren en om hen, bijvoorbeeld met
vrijwilligerswerk, te betrekken bij het Haagse amateurvoetbal?
12.) Deelt u de mening dat een teveel aan allochtonen binnen een Haagse amateurvoetbalclub
niet bevorderend werkt voor de integratie (ik noem hierbij de Haagse Marokkanen Club HMC als
voorbeeld)? Zo ja, wat gaat u doen om dit tij te keren zodat er geen wij / zij amateurvoetbal
ontstaat?
13.) Hoe heeft u, als u kijkt naar de opstelling van het eerste van GSC Esdo afgelopen zondag
17 oktober jongstleden, afgelopen zomer met droge ogen kunnen beweren dat deze club niet
geislamiseerd is en waarom heeft u de noodkreet van oud-bestuurslid Jaap Kanters niet serieus
genomen, die heeft gesteld dat tientallen autochtone leden de club de rug hebben toegekeerd
omdat zij zich daar niet meer op hun gemak voelden, en die in zijn stelling wordt gesteund door
de Marokkaans-Nederlandse penningmeester van GSC ESDO?
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