7

de Bunschoter - vrijdag 21 september 2018

‘Beetje makkelijk om de
CDA hoort bij
advocaat gewraakte boel vooruit te schuiven’
bandopname
,,Als het is gegaan zoals beschreven (door de Volkskrant),
is dat ontoelaatbaar’’, merkte
wethouder Alice Kok op tijdens
de juli-raadsvergadering inzake
de kwestie rond een homoseksuele inwoner, die wordt beticht
van bijstandsfraude. Uit de door
de inwoner gemaakte geluidsopname blijkt dat hij onheus is
bejegend door een sociaal rechercheur.

In de zaak van de vermeende
discriminatie van een homoseksuele inwoner heeft Ariean
van de Groep dinsdag een geluidsopname beluisterd. De
CDA-fractievoorzitter stelde
daarbij vast dat de door de
Volkskrant gepubliceerde gewraakte uitspraak daadwerkelijk gedaan is.
,,De tekst in de Volkskrant komt
letterlijk en woord voor woord
overeen met de bandopname die
de advocaat liet horen’’, vertelt
Ariean van de Groep.
De CDA’er vindt de afwerende
opstelling van het college van
burgemeester en wethouders
onbevredigend. Ondanks dat
portefeuillehouder Alice Kok
ruim de uitnodiging kreeg de geluidsopname te beluisteren, heeft
de wethouder daar de afgelopen
maanden geen gebruik van gemaakt. ,,Door de opname niet te
beluisteren, laat het college een
signaal liggen om te laten zien dat
men dit belangrijk vindt.’’
Op de band is te horen dat de
homoseksuele inwoner - die
bijstandsfraude verweten wordt
- door een medewerker van de
gemeente Bunschoten geadviseerd wordt zijn geboortedorp
te verlaten vanwege zijn seksuele
geaardheid.
Omdat het CDA meer over de
zaak wilde weten, stelde de partij voor de zomervakantie de
kwestie in de gemeenteraad aan
de orde. Los van deze zaak wil
het CDA sowieso maatregelen
om herhaling in de toekomst te

CDA-fractievoorzitter Ariean van
de Groep: ,,De tekst in de Volkskrant komt letterlijk en woord
voor woord overeen met de
bandopname die de advocaat
liet horen.’’

voorkomen, aldus Ariean van de
Groep, die op het aanbod van de
advocaat inging ,,vanwege mijn
controlerende rol als raadslid’’.

Toezicht

De SP stelde naar aanleiding
van het artikel in de Volkskrant
Kamervragen. Wat betreft het
verbeteren van toezicht op de
sociale diensten, teneinde in de
ogen van de SP wanpraktijken te
voorkomen, antwoordde staatssecretaris Tamara van Ark dat de
primaire verantwoordelijkheid
voor de handhaving van de rechtmatigheid bij de gemeenteraad
ligt. ,,Op individueel niveau staat
er een rechtsgang open.’’

De wethouder deelde in de commissie Samenleving mee dat er
,,op dit moment’’ geen nieuwe
feiten zijn. Ze verwees naar de lopende rechtszaak. ,,Als de rechter
een uitspraak doet dat er sprake
is van onheuse bejegening, dan
zullen we na de uitspraak van de
rechter gesprekken gaan voeren
met de betreffende sociaal rechercheur.’’
Wim de Jong (CAP) wilde weten
of de geluidsopname ter beschik-

king is gesteld aan de wethouder.
,,Heeft de wethouder die tape inmiddels beluisterd?’’ Ook Jochen
Dijkhuizen (CDA) vroeg zich dit
af. ,,De advocaat beweert dat de
tape wel degelijk aan de gemeente
Bunschoten ter beschikking is
gesteld. Daarnaast vind ik het ook
een beetje makkelijk om de boel
vooruit te schuiven en niet op
deze zaak in te gaan. Er niet op
te reageren omdat het nu onder
de rechter zou zijn. Ik wil de wethouder toch vragen of zij op de
achtergrond hier wel mee bezig
is. Want het is nu wellicht één geval, misschien is het wel het topje
van de ijsberg. Het wachten kan
nog wel jaren duren.’’
Wethouder Kok antwoordde
niet op de zaak te kunnen ingaan
,,omdat het onder de rechter is en
de geluidsopname als bewijslast
ingediend is bij de rechter.’’ Dan
houdt het volgens haar op. ,,We
moeten nu gewoon wachten op

het moment dat de rechter uitspraak doet. Dan weten we ook of
het waar is. Dan kunnen we aan
de bewijsstukken komen en dan is
het allemaal legaal om om iets te
kunnen doen. Ik kan er helaas nu
niet op ingaan.’’
De Jong reageerde: ,,Ik denk niet
dat wij vragen of u het inhoudelijk
eens bent en wat eventueel op die
tape gezegd wordt, maar het gaat
mij erom: is de opname beluisterd
of ter beschikking gesteld? Over
en weer is daarover gepraat. Dat
heeft toch niks met de rechtszaak
te maken?’’ Wethouder Kok gaf
aan dat de tape ter beschikking is
gesteld aan de Centrale Raad van
Beroep en niet aan de gemeente.
,,Er is via de krant een aanbod
gedaan dat ik de tape zou kunnen
opvragen, maar dat is niet verstandig omdat het onder de rechter ligt.’’ Dijkhuizen: ,,U heeft de
tape dus niet beluisterd, begrijp
ik.’’ Kok: ,,Nee.’’

‘Verhoormethode zorgt
voor rillingen’
Advocaat mw. mr. D. Deijle
(OJAU-Rechtskundig advies)
is als zijn juridisch belangenbehartiger erg begaan met wat
Willem (dit is een gefingeerde
naam) is overkomen.
Hij wilde zijn verhaal publiceren.
Ook hierin stond zij Willem bij
en heeft een verkorte versie op
papier gezet die op vrijdag 24 augustus in de Bunschoter werd ge-

publiceerd. ,,Ik denk dat de lezers
wel een goed beeld hebben gekregen van hoe het gesprek voor
mijn cliënt moet zijn geweest. Als
u het zou horen, zouden de rillingen over uw lichaam gaan.
Helaas is de opname in de voorgaande bezwaar- en beroepsprocedures door de vorige advocaat
niet ingezet. In de hogere beroepsprocedure - gestart in het
voorjaar van 2017 - heb ik dit wel

gedaan, mijn cliënt heeft niets te
verliezen.’’
Voor 3 december staat de zitting
bij de Centrale Raad van Beroep
gepland. ,,Op deze manier uitlokken van een verklaring tijdens een
rechtmatigheidsonderzoek, en
daarbij ook nog eens de seksuele
geaardheid erbij halen, is ongeoorloofd. Hopelijk ziet de Centrale Raad van Beroep dit ook zo.’’

‘Homo’s pesten door
gemeenteambtenaren’
Bij het opsporen van bijstandsfraude krijgen sociale diensten
meer ruimte dan de politie,
meldde de Volkskrant in juni.
De krant onderzocht tien gevallen van bijstandsfraude. Onder
andere worden verborgen camera’s en gps-trackers ingezet.
Ook hoeven ondervragingen
niet verplicht te worden opgenomen, terwijl dit bij de politie
in strafrechterlijke onderzoeken verplicht is. Het ministerie
van Sociale Zaken is bezig met
een onderzoek.
In het artikel wordt ook de gemeente Bunschoten genoemd.
Een 36-jarige homoseksuele
inwoner wordt beschuldigd van
samenwonen met een man uit
Huizen.
Uit een door de man opgenomen
gesprek concludeert de Volkskrant dat rechercheurs zijn woorden verdraaien of hem belastende
uitspraken in de mond proberen
te leggen.
De man barst zelfs in tranen
uit, wanneer rechercheurs hem

aanraden te verhuizen omdat hij
homo is.
,,Maar het zou ook goed zijn hè,
gezien de situatie, dat jij lekker
uit Bunschoten verdwijnt. Want
het is nog steeds een issue als je
homo bent, snap je? Dat is zo.
In Huizen of Soest of in grotere
plaatsen, daar is het normaal.
Snap je wat ik bedoel?’’

Teheran

De verhooropname leidde tot veel
veroordelende reacties op social
media. Zo werd Bunschoten ‘het
Teheran aan het IJsselmeer’ genoemd.
De bekende voormalig parlementair verslaggever Wouke
van Scherrenburg ging ook ‘los’:
,,Toch weer Bunschoten. Geweld
tegen agenten, kindermishandeling, homo’s pesten door gemeenteambtenaren. In de Schilderswijk
zijn ze beter ingeburgerd.’’
En: ,,Ongekend dit. Gemeente
Bunschoten opent jacht met arsenaal sociaal rechercheurs om
homo naar buurgemeente te verjagen.’’

Zoekplaatje (16)
De gemeente Bunschoten heeft
een grote collectie historische
foto’s en kaarten die via de website erfgoedbunschoten.nl digitaal te bekijken is.

De foto’s worden door vrijwilligers beschreven. ,,Toch is er veel
wat we nog niet weten, maar u
wellicht wel.’’ De foto - BUN11.821 - is circa 1945 gemaakt in
Spakenburg. Een meisje en een

jongen helpen mee terwijl de
zeilen drogen aan de Kerkemaat.
Weet u meer, bijvoorbeeld de
locatie, de personen of de gelegenheid? Laat het weten via erfgoed@bunschoten.nl.

