
Reactie aan Pen.nl over bericht Wisselgeld d.d. 20 september ’11 
  
 
 
Op uw website Pen.nl is er gisteren, 20 september, een artikel geplaatst onder de 
titel Bakhtali:’Kinderprostitutie bij Roma gezinnen’. In uw artikel staat een aantal 
beweringen die onjuist zijn en daardoor rectificatie behoeven. Hieronder vindt u de 
citaten en onze reactie daarop. 
 
Citaat: ‘Het miljoenen verslindende project “Wisselgeld”, dat al drie jaar loopt, leidt 
niet tot het oplossen van de overlast die Roma veroorzaken in Nieuwegein’.   
 
Het project Wisselgeld is gericht op een gecoördineerde aanpak van problemen bij 
Roma-gezinnen op het gebied van onderwijs, uitkeringsafhankelijkheid, armoede, 
woonoverlast en criminaliteit. In de laatste drie jaar heeft de gemeente een bedrag 
van € 1.128.00,00 uitgegeven aan de versterking van twee gemeentelijke 
vakafdelingen en de inzet van een projectleider en twee intermediairs . De Roma-
gezinnen hebben geen gelden ontvangen.  
 
Deze investering is ten behoeve van de samenleving in Nieuwegein en heeft juist 
resultaten geboekt bij het bestrijden van woonoverlast. Zo meldt de politie dat er 
aanzienlijk minder overlast is in de wijken en van de 14 Wisselgeld gezinnen 
waarvan overlast bekend was, zijn er 12 opgelost. In de eerste helft van 2011 zijn 
nog 2 overlastmeldingen binnengekomen.  

 
 

Citaat van mevrouw Bakhtali “…blijkt dat er amper concrete resultaten kunnen 
worden vermeld. “ 
 
Wisselgeld heeft in de afgelopen jaren bewezen dat door een gecoördineerde aanpak 
en een strakke regievoering vanuit de gemeente multiproblematiek binnen Roma 
gezinnen met succes aangepakt kan worden. Naast de hierboven genoemde 
resultaten op overlast is de belangrijkste winst geboekt op het terrein van 
schoolgang op de basisschool: bij de start van Wisselgeld was verzuim bekend van 
alle kinderen in de Wisselgeldgezinnen. Op dit moment gaan van de 41 leerplichtige 
kinderen uit deze gezinnen er 38 naar de basisschool.  
Op het gebied van uitkeringsafhankelijkheid kunnen we melden dat bij ongeveer 
20% van de Wisselgeld-gezinnen die een uitkering hadden deze is beëindigd.  
 
 
Citaat van mevrouw Bakhtali: “Verantwoordelijke wethouder Lubbinge beweerde 
tijdens de vergadering dat in woningen van de Roma prostitutie wordt bedreven.”   
 
Belangrijk voor Wisselgeld is dat de problematiek die er binnen Roma 
multiprobleemgezinnen speelt ook benoemd moet worden. Het is immers 
noodzakelijk dat er eerst erkenning van de problematiek plaatsvindt, zodat er met 
alle betrokken partners gericht samengewerkt kan worden om tot concrete 
oplossingen te komen. Wethouder Lubbinge koos er in de raadssessie dan ook voor 
om een aantal problemen te benoemen die er binnen sommige Roma-gezinnen 
spelen: uitbuiting van kinderen, prostitutie, het uithuwelijken van Roma meisjes op 
jonge leeftijd en de intimidatie richting professionals. Hij heeft niet gezegd dat deze 
problemen bij alle Roma voorkomen in Nieuwegein, maar wel dat de intermediairs en 
professionals dergelijke problematiek aantreffen bij Roma multiprobleemgezinnen. 



Ook sprak hij niet van kinderprostitutie of over prostitutie die in de woningen van 
Roma wordt bedreven. We willen ook benadrukken dat we de Roma-gezinnen niet 
allemaal over één kam kunnen scheren. Dit doet geen recht aan de Roma-gezinnen 
waar dit soort problemen niet voorkomen en bezig zijn om samen met de instanties 
te werken aan een volwaardige deelname aan de Nieuwegeinse samenleving.   
 
 
 
Citaat: ‘… dat de intermediairs van het project “Wisselgeld” meermaals met messen 
zijn bedreigd terwijl ze bij Roma-gezinnen aan het werk zijn’.  
 
De wethouder heeft niet gesproken over bedreigingen met messen. Dit heeft ook 
niet plaatsgevonden. Er is wel gesproken over intimidatie of bedreiging van 
professionals door Roma-inwoners. Vanuit het project Wisselgeld worden alle 
professionals en instanties opgeroepen om aangifte te doen van strafbare feiten. Dit 
is de afgelopen jaren ook herhaaldelijk gebeurd. Ook hier willen we nogmaals 
benadrukken dat we de Roma-gezinnen niet allemaal over één kam kunnen scheren. 
Dit doet geen recht aan de Roma-gezinnen waar dit soort problemen niet voorkomen 
en bezig zijn om samen met de instanties te werken aan een volwaardige deelname 
aan de Nieuwegeinse samenleving.   
 
Ik verzoek u om deze rectificatie te publiceren.  
 
Met vriendelijke groet,  
Benedita Cocheno  
Communicatie adviseur College B&W  
 


