
Gemeente moet nieuw besluit nemen

Handelwijze sociaal rechercheur 
niet professioneel en ongepast 
De gemeente Bunschoten heeft het besluit om de bijstand 
van Jaap Koelewijn in te trekken en terug te vorderen niet 
zorgvuldig voorbereid en onvoldoende onderbouwd. De ge-
meente moet daarom een nieuwe beslissing nemen. Dit heeft 
de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in zijn uitspraak van 7 
mei geoordeeld.

De homoseksuele man ont-
ving bijstand voor een alleen-
staande. Naar aanleiding van 
een anonieme melding liet de 
gemeente onderzoek doen. De 
gemeente heeft vervolgens de 
bijstand van de man ingetrok-
ken en de ten onrechte betaal-
de bijstand teruggevorderd. 
Volgens de gemeente had de 
man geen recht op bijstand, 
omdat uit waarnemingen bij 
het huis van zijn vriend in 
Huizen en een door de man 
afgelegde verklaring bleek dat 
hij niet in de gemeente Bun-
schoten woonde. Bovendien 
had de man zelf aangegeven 
niet langer bijstand te willen 
ontvangen. De rechtbank stel-
de de gemeente eerder in het 
gelijk. Tegen deze uitspraak is 
betrokkene in hoger beroep 
bij de CRvB gegaan.

Volgens betrokkene had de 
gemeente de verklaring die 
hij aflegde tijdens het gesprek 
met de sociaal rechercheur 
en de fraudeconsulent niet 
mogen gebruiken bij het be-
sluit, vooral omdat de sociaal 
rechercheur ongeoorloofde 
druk op hem heeft uitgeoe-
fend door in te gaan op zijn 
seksuele geaardheid.  Volgens 
de man is er onvoldoende be-
wijs dat hij niet in Bunschoten 
woonde en is hij door een on-
juiste voorstelling van zaken 
op het verkeerde been gezet, 
zodat hij niet aan zijn opzeg-
ging kan worden gehouden. 
De man heeft een geluidsop-
name van zijn gesprek met 

de sociaal rechercheur bij de 
CRvB overgelegd.
Op de geluidsopname is onder 
meer te horen hoe de sociaal 
rechercheur een vriendschap-
pelijke houding aanneemt en, 
door in te gaan op de seksuele 
geaardheid van de man, aan 
de man vraagt belastende 
conclusies over zijn woonsitu-
atie te bevestigen. De sociaal 
rechercheur heeft hiermee 
niet professioneel gehandeld. 
Bovendien is deze handelwijze 
ongepast. 

Toch mag de verklaring van 
betrokkene over zijn verblijf 
in de andere gemeente wel ge-
bruikt worden, omdat hij hier-
over aanvankelijk vrij heeft 
verklaard en de handelwijze 
van de sociaal rechercheur 
zich pas later in het gesprek 
voordeed.

Onvoldoende bewijs
De waarnemingen en de ver-
klaring van de man zijn alleen 
niet genoeg om te bewijzen 
dat hij niet in Bunschoten 
woonde. De verklaring van 
de man ging vooral over zijn 
verblijf ‘s avonds in Huizen. 
Betrokkene heeft echter op 
meerdere momenten tijdens 
het gesprek met de sociaal re-
chercheur geprobeerd andere 
feiten en omstandigheden 
naar voren te brengen die er 
op duiden dat hij wel in Bun-
schoten woonde. Hij werd 
echter tijdens het gesprek 
hierover vaak onderbroken en 
de sociaal rechercheur heeft 

hierover niet doorgevraagd. 
De gemeente heeft hiernaar 
ook geen ander onderzoek 
gedaan.
Aan het einde van het gesprek 
hebben de fraudeconsulent 
en de sociaal rechercheur 
betrokkene geconfronteerd 
met hun eigen conclusie over 
zijn woonsituatie en onder 
toezegging dat zij zich zullen 
inspannen om te voorkomen 
dat de bijstand ook over een 
periode in het verleden wordt 
ingetrokken, hebben zij de 
man er toe weten te bewegen 
zijn bijstand op eigen initiatief 
op te zeggen. Het onderzoek 
naar de woonplaats was op dat 

moment echter nog niet afge-
rond en dus hebben de sociaal 
rechercheur en de fraudecon-
sulente de man met een on-
juiste voorstelling van zaken 
tot opzegging van de bijstand 
bewogen. De gemeente mag 
de man daarom niet aan zijn 
opzegging houden.

De CRvB heeft geoordeeld dat 
de gemeente het besluit over 
de intrekking en terugvorde-
ring van de bijstand hierdoor 
niet zorgvuldig heeft voorbe-
reid en het besluit onvoldoen-
de heeft onderbouwd. 
De gemeente moet een nieu-
we beslissing nemen.
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Slot kapperszaak vernield
Bij de politie is aangifte gedaan van het vernielen van een 
slot van de deur van een kapperszaak aan de Sluisweg.

Een woordvoerder van de politie geeft aan dat de zaak in 

onderzoek is. De eigenaar van 
de zaak zou de verdachte(n) 
op heterdaad betrapt hebben. 
Ook zijn er camerabeelden.

Druk, druk,druk!

Hoe kunnen we stand hou-
den in deze hectische tijd?

Er komt zo ontzettend veel op 
ons af: huwelijk, gezin, werk, 
studie, ziekte, oorlogen, span-
ningen, religies en een grote 
hoeveelheid aan informa-
tiestromen via onder andere 
social media. Hoe kunnen we 
omgaan met deze drukte en 
mogelijke stress in onze levens 
waarin we helemaal uitgeput 
raken?

René Ruitenberg is spreker 
maandagavond 13 mei bij 
Happy Hour. Hij is bekend als 
oud-marathon schaatser en 
zet zich in voor de kinderen 
in Afrika waar hij een opvang-
huis heeft opgericht voor de 
armste kinderen. Daarnaast is 
hij een inspirerende spreker en 
voorganger.

De avond heeft een laagdrem-
pelig karakter en is daarom 
interessant voor iedereen die 
meer wil weten over het chris-
telijk geloof. Misschien ken je 
iemand die je mee zou willen 
nemen. De avond is daar heel 
geschikt voor.

Iedereen is van harte welkom.
Daarbij maakt het niet uit of 
je wel of niet gelovig bent of 
dat je juist heel kritisch bent 
naar het geloof toe. Happy 
Hour-avonden zijn geheel 
vrijblijvend. Je kunt gewoon 
gezellig naar binnenlopen.
Aanvang maandagavond 13 
mei om 20.00 uur. Inloop met 
een heerlijke cappuccino vanaf 
19.30 in café de Kraplap, Kerk-
straat 81.

Nieuwe start voor
concertkoor Hosanna 
Afgelopen maanden stond 
voor concertkoor Hosanna 
in het teken van afscheid 
nemen van zijn dirigent en 
zoeken naar een nieuwe di-
rigent. Het voorjaarsconcert 
was het einde van 23 jaar 
succesvolle samenwerking 
met Eric Kotterink. Ver-
volgens moest men op zoek 
naar een nieuwe bevlogen en 
deskundig muzikaal leider. 

Drie kandidaten werden in 
april uitgenodigd voor een 
proefdirectie. Allen zeer be-
kwame kandidaten met zo hun 
eigen kwaliteit en stijl. Na deze 
proefdirecties moest een keus 
gemaakt worden. Geen een-
voudige opgave. Toch viel met 
overgrote meerderheid de keus 
op Gerben Budding.
Gerben is een jonge (31-jarige) 
energieke en zeer talentvolle 
musicus. Hij is opgeleid aan het 
Utrecht Conservatorium. Naast 
koor- en orkestdirigent is hij ac-
tief als hoofdorganist van de St. 
Janskerk in Gouda en stadsor-
ganist van Gouda. Ook heeft hij 
een uitgebreide lespraktijk voor 
onder andere orgel, piano en di-

rectie. Op dinsdag 22 april kon 
het arbeidscontract getekend 
worden.
Hiermee maakt Hosanna een 
nieuwe start. Dit betekent 
onder andere een wijziging in 
de programmering. Hosanna 
was van plan voor de kerst het 
Weinachtoratorium van Bach 
ten gehore te brengen. Een 
nieuw en groot werk voor het 
koor. Er is door de zoektocht 
naar een nieuwe dirigent echter 

te veel tijd verloren gegaan. Op 
9 november zal er daarom een 
concert gehouden worden met 
de Sint Ceciliamis van Charles 
Gounod en Psalm 42 van Felix 
Mendelssohn. Met deze werken 
zal Hosanna voor het eerst op-
treden met hun nieuwe dirigent 
en muzikaal leider Gerben 
Budding. Benieuwd naar de 
ontwikkelingen of start van de 
kaartverkoop?  Zie www.kc-ho-
sanna.nl.

Contract met nieuwe dirigent ondertekend.  

Markt speelt in op Moederdag
Zondag is het Moederdag. 
De zaterdagmarkt speelt 
daar op in. 

Speciaal vanwege Moeder-
dag is er voor vrouwen die 
zaterdag de markt bezoeken 

een cadeautje. Deze worden 
verstrekt bij de feestkraam. 
Hartelijk welkom! 
De markt in het historische 
centrum van Spakenburg 
duurt van 10.00 tot 17.00 uur. 
Een bezoek is telkens weer een 

belevenis.
Naast de gezelligheid is het 
uitgebreide en diverse aanbod 
opvallend. Dus mannen: voor 
een cadeautje voor Moederdag 
ben je op de markt op het goe-
de adres.

Stef Heinen
M. 06 284 012 70

Ansjovisweg 5c, Spakenburg

Johan Versteeg
M. 06 506 489 99

Zie je door de bomen 
het hout niet meer ?
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T. 06-11432124, 088-0042000 

of 033-8200522

wim@woningkoopkracht.nl

www.woningkoopkracht.nl

Velen maken gebruik van de mogelijkheid 
om vrijblijvend te laten berekenen wat je 
hypotheek oversluiten op kan leveren. 
Wil jij dat ook?

Bel of mail voor een afspraak.

3.00

Danone Danio 
450 gram

3.88 4.18

AH Zoetelief Tuinfluiter 1 - Anthon vd Horstlaan 2AH Zoetelief Tuinfluiter 1 - Anthon vd Horstlaan 2

2 stuks
Alle varianten, 
combineren mogelijk
2 bekers

BowlingtoernooiBowlingtoernooi

De Kronkels 12a
3752 LM Bunschoten
Tel. 033- 299 40 10
www.twizst.nl

TWIZST ORGANISEERT HET 5E 

BEDRIJVEN
BOWLINGTOERNOOI

VAN MAANDAG 13 T/ M VRIJDAG 17 MEI

Geef je team op voor de dag van jouw voorkeur!

Finale op vrijdag

Voorronde-avonden van ma t/m do

Voor meer info zie 
onze website www.twizst.nl.

Afspraak maken voor advies: 
T. 033-299 67 76 en vraag naar Jan Pieter Hartog

HYPOTHEEK 10 JAAR 
RENTE VAST 
v.a. 1,65%

20 JAAR 
RENTE VAST 
v.a. 2,18%

www.huisenzekerheid.nl
www.topwonen.nl
Tel. 033-299 6776
info@topwonen.nl

Glossy Rugbyclub Spakenburg
Rugbyclub Spakenburg bestaat veertig 
jaar. In het kader daarvan heeft de club 
in samenwerking met De Bunschoter een 
glossy gemaakt. 

Daarin wordt de historie van de club in vogelvlucht belicht, 
staan diverse interviews (onder meer met Cees Hopman 
van sponsor Heinen & Hopman) en andere leuke artikelen. 
Een groot aantal foto’s geven deze uitgave extra cachet. Deze 
glossy wordt deze week bezorgd op alle adressen in Bunscho-
ten-Spakenburg, Eemdijk en Zevenhuizen.   


