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‘Niet-professioneel en ongepast’
Het besluit om de bijstand van Jaap Koelewijn in te trekken en terug te vorderen,
is door de gemeente niet zorgvuldig voorbereid en onvoldoende onderbouwd. De
gemeente moet daarom een nieuwe beslissing nemen. De handelwijze van de sociaal rechercheur tegen de homoseksuele man is door de rechter als niet-professioneel en ongepast bestempeld. Gemeente en advocaat reageren.

‘Het recht heeft gezegevierd’
Eindelijk werd op dinsdag 7 mei
2019 in het openbaar het verlossende dictum uitgesproken
door de Centrale Raad van Beroep (hierna: Raad). De bestreden beslissing van het college
van de gemeente Bunschoten
en de aangevallen uitspraak van
de rechtbank Midden-Nederland zijn vernietigd. Mijn cliënt
is blij en voelt erkenning. Het
heeft hem heel wat jaren stress
gekost. De Raad heeft feiten en
omstandigheden nog eens goed
onderzocht en dat is naar mijn
mening ook gerechtvaardigd.

gemeente heeft hier ook geen nader onderzoek naar verricht. Aan
het einde van het gesprek hadden
de sociaal rechercheur en fraudeconsulent zelf al een oordeel
klaar terwijl het onderzoek nog
niet was afgerond.

De Raad oordeelde dat er sprake
was van een niet-professionele
houding en dat het bovendien
ongepast is hoe de sociaal rechercheur zich heeft gedragen. De
Raad heeft ook onderkend dat
mijn cliënt tijdens het gesprek
met de sociaal rechercheur op
meerdere momenten werd onderbroken toen hij probeerde
andere feiten en omstandigheden
naar voren te brengen, die er op
duiden dat hij wel degelijk in
Bunschoten woonde in de periode in geding. Omtrent deze feiten
is verder niet doorgevraagd en de

De waarnemingen die de sociaal
rechercheur had verricht en de
verklaring die mijn cliënt had
ondertekend, konden geen grond
bieden voor het oordeel dat mijn
cliënt zijn hoofdverblijf elders had
en daarom geen recht had op een
bijstandsuitkering in Bunschoten.
Het college moet een nieuwe beslissing op bezwaar nemen met
inachtneming van wat de Raad
heeft geoordeeld. Het onderzoek
naar het hoofdverblijf van mijn
cliënt tussen september 2015 en
maart 2016 moet in feite overnieuw worden gedaan. Door tijds-

De Raad oordeelde ook dat de
sociaal rechercheur en de fraudeconsulente mijn cliënt met een
onjuiste voorstelling van zaken
tot opzegging van zijn bijstand
hadden bewogen. Het college
mag mijn cliënt daarom niet aan
zijn opzegging houden.

verloop is dat niet mogelijk, maar
het zou de gemeente ook sieren
om het hierbij te laten zitten.

Niemand

Opmerkelijk is dat mijn cliënt
enkele dagen voor de uitspraak
een kort briefje heeft ontvangen
van wethouder Alice Kok met het
verzoek contact met haar op te
nemen. In het briefje stond dat ze
hem heeft geprobeerd te bellen
en samen met een beleidsmedewerker bij hem thuis is geweest.
Mijn cliënt heeft echter geen
gemiste oproepen en hij heeft
niemand aan de deur gezien. Ook
heeft niemand met mij contact
opgenomen met het verzoek om
een gesprek met mijn cliënt.
Wederom een bijzondere gang
van zaken. Mijn cliënt zou zeker niet in een onaangekondigd
bezoek en zonder een ander persoon erbij (zoals zijn partner of
mij) dit gesprek gaan voeren.
We wachten af wat er nu gaat
komen. Maar dit bericht kan zomaar nog een vervolg krijgen.
D. Deijle,
Rechtskundig advies OJAU

‘Gemeente trekt zich
de uitspraak aan’
In februari 2019 boog de Centrale Raad van Beroep (CRvB)
zich over een rechtszaak tussen
de gemeente Bunschoten en
een inwoner van Bunschoten
aangaande een vermeende
uitkeringsfraude. De Centrale
Raad van Beroep heeft dinsdag
uitspraak gedaan. Nu de rechter uitspraak heeft gedaan, kan
in de volledige context van de
casus met medewerkers en betrokkenen gesproken worden.
De cliënt ontving bijstand via de
uitvoeringsorganisatie BBS. Naar
aanleiding van een anonieme
melding in november 2015 is
onderzoek gedaan naar vermeende inkomsten van de cliënt en
vermeend verblijf op een ander
adres. Na onderzoek, waarnemingen en de verklaring van de cliënt
heeft de gemeente in maart 2016
besloten de uitkering in te trekken en de ten onrechte betaalde
bijstand terug te vorderen en besloten het onderzoek niet verder
voort te zetten.
De verklaring van de cliënt is tot
stand gekomen naar aanleiding
van een gesprek met de sociaal
rechercheur en de fraudeconsulent. De CRvB heeft geoordeeld
dat het gesprek passages bevat die
niet-zorgvuldig en ongepast zijn.
Deze handelwijze vindt de CRvB
blijk geven van een niet-profes-

sionele houding, ongeacht de intentie van de sociaal rechercheur.
De verklaring mag wel gebruikt
worden, maar is op zichzelf niet
voldoende om te bewijzen dat de
cliënt niet in Bunschoten woonde. De CRvB heeft dan ook geoordeeld dat het college een nieuw
besluit moet nemen.
De gemeente trekt zich de uitspraak aan. De gemeente gaat
met de uitvoeringsorganisatie
BBS, de sociale recherche van de
gemeente Amersfoort en andere
betrokkenen verder in gesprek
om te kijken hoe situaties als deze
in de toekomst kunnen worden
voorkomen en hoe gesprekken
met cliënten zorgvuldig en respectvol kunnen worden gevoerd
bij vermeende uitkeringsfraude.
De CRvB spreekt niet van discriminatie, maar de CRvB geeft wel
aan dat de sociaal rechercheur
door een vriendschappelijke houding onzorgvuldige en ongepaste
uitspraken heeft gedaan.
De gemeente trekt zich de uitspraak aan, betreurt dat de inwoner het beeld heeft gekregen dat
hij op zijn seksuele geaardheid
beoordeeld is en heeft de inwoner
uitgenodigd hierover in gesprek
te gaan. Iedereen moet prettig en
veilig in de gemeente Bunschoten
kunnen wonen.
Gemeente Bunschoten

3D printer voor Plusklas Bunschoten
Uitdagend onderwijs voor hoogbegaafde
kinderen, dat is het doel van Plusklas Bunschoten.
In de plusklas krijgen de kinderen les op hun
eigen niveau. Dit zijn verdiepende projecten waar
veel aandacht wordt besteed aan het creatief
denken zonder kaders. Daarbij worden problemen
voorgelegd en krijgen de kinderen opdrachten om
hiervoor oplossingen te bedenken.
Een steeds wisselend aanbod is
erg belangrijk voor deze kinderen. Ze hebben weinig tot geen
herhaling nodig, dus variëren en
vernieuwen is steeds van groot
belang.
In 2017 is Stichting Vrienden van
Plusklas Bunschoten opgericht.
De vrienden zijn een aantal bedrijven die de plusklas financieel
ondersteunen. Zij zien in dat
uitdagend onderwijs van essentieel belang is voor deze kinderen.
Door de financiële ondersteuning
van de vrienden kunnen aankopen gedaan worden die de plusklas verrijken. Er zijn geen extra
financiële middelen voor deze
groep, dus met deze ondersteuning is men erg blij.
Zo heeft de plusklas met hulp van
de Stichting Vrienden van Plusklas Bunschoten vorig jaar twaalf
laptops kunnen aanschaffen. Een
hulpmiddel wat (bijna) onmisbaar
bij deze groep.

Dit jaar kon de wens voor een
3D-printer ingewilligd worden.
Deze 3D-printer zorgt ervoor dat
er verder gewerkt kan worden aan
21-eeuwse vaardigheden. ,,We
gaan nog verder met het ontwerpen, creëren en ontwikkelen van
de technische vaardigheden’’, zegt
lerares Els de Groot. ,,Na de meivakantie zijn de kinderen in de
plusklas gestart met een project
over 3D. We gaan eerst ontdekken waar een 3D-printer voor gebruikt kan worden, we leren hoe
de ontwerpprogramma’s werken
en natuurlijk gaan we printen! We
zijn er heel blij mee en zien het
als een prachtige aanvulling voor
onze lessen!’’
De bedoeling is later ook andere
scholen mee te laten profiteren,
bijvoorbeeld door het volgen van
gastlessen of projecten. ,,Hartelijk dank aan alle bedrijven die
Stichting Vrienden van Plusklas
Bunschoten ondersteunen. Meer
informatie of ook vriend worden,
mail: wijnant@schaap-vandijk.nl.’’

Blij met 3D-printer.

