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Zaak beschieting
nog in onderzoek
In oktober 2018 is ‘s nachts een
woning aan de Dopperstraat
beschoten. Eén van de bewoners raakte licht gewond. Er is
nog geen doorbraak in de zaak.
,,Er is/zijn nog geen verdachte(n)
aangehouden en het onderzoek
loopt nog’’, reageert een woordvoerder van de politie.
Agenten ontdekten hulzen op
straat en kogelgaten in de ruit van
de woning. Er werd direct een
onderzoek gestart door onder andere forensische rechercheurs. De
dader(s) zat(en) volgens getuigen
op een scooter en is/zijn richting
het centrum gevlucht.

Onaangename
verrassingen
Alma Broekmaat (ChristenUnie) legde tijdens de kadernotavergadering de vinger bij wat
zij noemde de onverwachte investeringen die moeten worden
gedaan voor onderhoud.
,,Het blijkt dat de beheers- en
onderhoudsplannen die we als gemeente hebben niet volledig zijn.
Elk jaar wordt hier verder aan
gewerkt, maar toch blijven we dit
tegenkomen in de kadernota. Dit
zijn onaangename verrassingen.’’
Ze vroeg het college hier werk
van te maken zodat de beheersplannen echt volledig worden.
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Onverzettelijkheid
als handelsmerk

Motie van treurnis voor
wethouder Alice Kok
Het CDA heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering van
gisteravond een motie van
treurnis ingediend voor het
handelen van het college en in
het bijzonder portefeuillehouder wethouder Alice Kok in
de zaak rond de (vermeende)
discriminatie van een van bijstandsfraude beschuldigde homoseksuele inwoner. De motie
kreeg steun van SGP en CAP.
Ook de VVD verklaarde achter
de strekking van de motie te
staan, zij het dat de coalitiepartij het te ver vond gaan officieel
voor te stemmen. Wethouder
Alice Kok (ChristenUnie) trok
tijdens de discussie het boetekleed aan. De langlopende
zaak zorgt voor veel media-aandacht.
Nauwgezet en in chronologische
volgorde zette Ariean van de
Groep uiteen wat er in de ogen
van het CDA aan de zijde van de
gemeente misgelopen is. De fractievoorzitter liet doorschemeren
dat het voor hem geenszins een
plezier was de motie op te stellen
en in te dienen, maar dat hij zich
daar wel toe genoodzaakt zag. ,,In
de negen jaar dat ik raadslid ben,
ben ik nergens zoveel over aangesproken dan over dit onderwerp.’’

De CDA-fractievoorzitter verweet het college en daarmee
wethouder Alice Kok voor overbodige onrust te hebben gezorgd
door stelselmatige weigering
actief kennis te nemen van de geluidsopname met daarop een uitspraak die landelijk de aandacht
op de gemeente heeft gevestigd.
Het weigeren tijdig en effectief
excuses te maken, het innemen
van elkaar tegensprekende stellingnames en oordelen in de juridische en politieke behandeling
van de zaak. En het in de publieke
arena herhaaldelijk en onnodig
lang onduidelijkheid en discussie
laten ontstaat en voortduren over
de positie van de gemeente Bunschoten ten aanzien van de maatschappelijke acceptatie van alle
inwoners.’’ Tijdens de bijdrage van
Van de Groep kon je een speld
horen vallen. Hij riep op lessen
te trekken uit hetgeen allemaal is
voorgevallen.
De SGP schaarde zich in de eerste ronde bij monde van Bram
van Goor achter het CDA. ,,Met
name dat het zo geëscaleerd is,
betreuren wij.’’ .
Hierna trok Alice Kok het boetekleed aan. Zij sprak excuses
uit voor het ongepaste en niet
professionele optreden van de
rechercheur die de inwoner van

Bunschoten verhoorde. Ook gaf
de politica aan dat stappen gezet
zijn om herhaling te voorkomen.
Namens de VVD constateerde
Juliëtte de Graaf in het hele proces een voorzichtige, formele en
afwachtende houding die Bunschoten in de beeldvorming geen
goed heeft gedaan. ,,Er had direct
een duidelijke scheiding gemaakt
moeten worden tussen de niet
acceptabele uitspraken van de
rechercheur aan de ene kant en
de vermeende uitkeringsfraude
aan de andere kant.’’ Voor de
VVD was vanaf dag één duidelijk
dat ook zonder uitspraak van
de rechter de uitlatingen van de
rechercheur niet gedaan hadden
mogen worden. De Graaf sprak
steun uit voor de strekking van de
motie. Het ook bij de stemming
steunen van de motie vond de coalitiepartner van de ChristenUnie
net een stap te ver gaan, al daagde
Wim de Jong na deze ‘balanceeract’ de VVD uit niet alleen moreel
maar ook formeel in te stemmen
met de motie van treurnis.
De ChristenUnie stelde dat het
college hetzelfde gehandeld heeft
als bij andere rechtszaken. ,,Je
moet de rechtsgang niet belemmeren’’, aldus Alma Broekmaat.

Ware kleurenpracht

Rond een maïsland
tussen de Groeneweg
en het Laakpad
is het een ware
kleurenpracht.
Bloemrijke akkerranden
horen ook bij het
agrarisch natuurbeheer.
De mooie bloeiende
akkerranden zijn niet
alleen een lust voor
het oog; ze bieden
namelijk ook nieuwe
mogelijkheden voor
onder meer insecten en
vogels.
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Schitterend gezicht. (foto: de Bunschoter)

De fractievoorzitter zette uiteen
dat gedurende het proces ook
goede stappen gezet zijn. Maar
ze stelde ook vast dat ,,het hele
dorp’’ door de zaak beschadigd is
en dat in de toekomst voorkomen
moet worden dat een inwoner op
een dergelijke wijze behandeld
wordt.
,,Er is behoefte lessen te trekken. Dat begint vandaag’’, deelde
Ariean van de Groep na een
schorsing mee de motie in de
lucht te willen houden. Er werd
hierna nog wel geïnformeerd of
Kok met de kennis van nu anders
gehandeld zou hebben. Zij verklaarde de wijze waarop het proces verlopen is diep te betreuren
en ook dat in een gesprek met de
bewuste inwoner excuses aangeboden zijn.
Burgemeester Melis van de Groep
sprak van een beladen onderwerp. ,,Maar er is in een open en
goede manier over gesproken.
Dat is toch wel de winst.’’ Voor de
gemeenteraad startte na de laatste
hamerslag het zomerreces. Mede gezien de morele VVD-steun
voor de motie van treurnis, is de
vraag hoe innig de relatie tussen
ChristenUnie en VVD na de zomervakantie nog zal zijn.

