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Als abonnee mag je een
cadeau weggeven!

De klacht gaat puur over de onheuse bejegening van de inwoner,
aldus de advocaat.

Geen 90
schot
in
jaar
zaak vermeende
discriminatie van
homoseksuele man

®


Vanwege het 90-jarig bestaan van de Bunschoter ontving je als abonnee een unieke verjaardagskalender cadeau. Maar je mag zelf ook een cadeau weggeven!
Wanneer je iemand doorgeeft die in de gemeente Bunschoten woont, die nog niet
geabonneerd is op de Bunschoter, zorgen wij ervoor dat op dat adres zes weken de
Bunschoter bezorgd wordt.
Graag geef ik de Bunschoter zes weken cadeau aan:
Naam: .............................................................................................................................
Adres: ..............................................................................................................................
Postcode: ........................................................................................................................
Telefoonnummer: ...........................................................................................................

Mijn eigen gegevens zijn:
Naam: .............................................................................................................................
Adres: ..............................................................................................................................
Postcode: ........................................................................................................................
Telefoonnummer: ...........................................................................................................
Meld je aan via: www.debunschoter-online.nl/cadeau



Of deponeer deze bon in de brievenbus van de Bunschoter aan de Celsiusweg 1 of
de brievenbus van de Bunschoter aan de Broerswetering 10.
Deze actie loopt t/m 31 januari 2019.



Na deze periode informeren wij of het lezen van de Bunschoter net als jou bevalt.

Terwijl de Nashville-verklaring
deze week veel protest losmaakte - zie ook de kerkpagina
- loopt nog steeds de geruchtmakende zaak van de vermeende discriminatie van een homoseksuele inwoner door de gemeente Bunschoten. Belastend
materiaal - een geluidsopname
- blijkt ondanks uitnodigingen
daartoe nog altijd niet door het
college te zijn beluisterd, meldt
advocaat mw. mr. D. Deijle.
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. CDA-fractievoorzitter
Ariean van de Groep verdiepte
zich in de zaak en beluisterde de
geluidsopname. Gezegd wordt:
‘Het zou goed zijn hè, gezien de
situatie, dat je lekker uit Bunschoten verdwijnt, want het is nog
steeds een issue als je homo bent,
snap je.’ ‘Dat ís zó’. ‘In grotere
plaatsen, daar is het normaal...,
snap je wat ik bedoel?’

Deijle: ,,Toen de fractievoorzitter
dit hoorde, viel hij nog net niet
van zijn stoel. Hij had het wel al
gelezen, maar bij het horen van de
stem van de betreffende sociaal
rechercheur, die het nodig vond
tijdens de uitoefening van zijn
publieke taak namens de hele gemeente Bunschoten artikel 1 van
de Grondwet te schenden, kreeg
hij de rillingen.’’
Van de Groep vindt de afwerende
opstelling van de gemeente onbevredigend, zei hij eerder al. ,,Door
de opname niet te beluisteren,
laat het college een signaal liggen
om te laten zien dat men dit belangrijk vindt.’’
Het college verwijst steevast naar
de nog lopende rechtszaak. Deijle
vindt dit geen bevredigend excuus. ,,De klacht gaat puur over
de onheuse bejegening en niet om
de intrekking en terugvordering
van de bijstand op basis van ontoelaatbare onderzoeken.’’
Voor 12 februari staat in deze
zaak een zitting bij de Centrale
Raad van Beroep op de agenda.

