Partijbestuur van ieders Belang tracht door Jacqueline Verbeek vervreemde
partijkas van ruim € 16.000,-, via besluit ALV, zich definitief toe te eigenen.
Door in strijd met de eigen statuten, geen hoor en wederhoor willen toepassen
voor de fractieleden van ieders Belang, waarom zij unaniem hebben besloten om
mevrouw Jacqueline Verbeek uit de fractie te zetten vanwege niet integer
handelen, waaronder gerekend kan worden: financiële malversaties met de
partijgelden ten behoeve van het kunnen plegen van fiscale fraude, het aanzetten
tot valsheid in geschrifte en voornemens zijn tot oplichting van de gemeente
Nieuwegein, tracht het bestuur van de lokale partij ieders Belang, nu opnieuw te
voorkomen dat alle leden van de kwalijke handel en wandel van Jacqueline
Verbeek op de hoogte worden gesteld.
Dit bestuur, dat ondanks dat zij al geruime tijd op hoogte was van de feiten rond
Jacqueline Verbeek, zich toch na het besluit van de voltallige fractie om
Jacqueline Verbeek eruit te zetten, achter dezelfde Jacqueline Verbeek bleef
opstellen, zal ongetwijfeld bij velen tot verbazing hebben geleid.
Maar het wordt duidelijk waarom dit is gebeurd, toen op 20 december 2016
tijdens de Algemene Leden Vergadering, via het verslag van de kascommissie
duidelijk werd dat de eigen partijvoorzitter, mevrouw Dorella van Putten, zelf
actief had meegewerkt aan de financiële malversaties van Jacqueline Verbeek.
Dus opening van zaken door de fractieleden, richting de overige leden moest
blijkbaar tegen elke prijs worden voorkomen.
Verbazingwekkend was dan ook niet het besluit van het partijbestuur om een
dag na de bekendmaking op 12 februari 2017 van de fractie van ieders Belang,
dat ze Jacqueline Verbeek per direct uit de fractie hadden gezet, te reageren met
een bericht aan alle leden van diezelfde fractie, dat hun lidmaatschap van de
partij ieders Belang per direct was beëindigd. Helaas waren de daarbij
aangevoerde gronden in strijd met de kieswet en dus onrechtmatig.
Ook de volgende poging strandde toen er met een beroep op de statuten, het
bestuur over het hoofd zag dat ze dan wel aan de voorwaarde van “hoor en
wederhoor” moesten voldoen. Doordat men dit juist op voorhand wilde
uitsluiten, werd ook deze poging tot beëindiging van het lidmaatschap
onrechtmatig en daarmee ongeldig.

Veel ernstiger vergrijp is echter het feit dat Jacqueline Verbeek al vier dagen
voordat de fractie van ieders Belang op zondagnacht 12 februari 2017 officieel
naar buiten bracht dat zij uit de fractie was gezet, zij zich al op 9 februari het
saldo van de partijrekening had toegeëigend, door dit te vervreemden.
Zij was daartoe formeel niet gemachtigd blijkt uit het recente uittreksel van de
Kamer van Koophandel te Utrecht.
Een dergelijke handeling is daarmee te kwalificeren als een strafbaar feit!
Echter, om dit strafbare feit te verdoezelen heeft het bestuur nu gekozen voor
het beleggen van een Algemene Ledenvergadering op 28 februari a.s., waar
natuurlijk de fractieleden (waarvan zij de mening zijn toegedaan dat daarvan het
lidmaatschap is beëindigd) niet welkom zijn, zodat alleen het nog aan Jacqueline
Verbeek toegewijde vrienden- en familieclubje aanwezig zal kunnen zijn, waar
datzelfde bestuur voornemens is een besluit door de daar aanwezige leden te
laten nemen, waarvan, door het ontbreken van een tegengeluid van de zes
resterende fractieleden, de uitkomst op voorhand duidelijk zal zijn.
Op deze wijze zal niet alleen worden getracht om de beëindiging van het
lidmaatschap van de voornoemde zes fractieleden te rechtvaardigen en daarmee
te formaliseren maar ook om de vervreemding door Jacqueline Verbeek van de
partijgelden van ruim € 16.000,-, zich toe te kunnen eigenen.
Met een dergelijke, gefabriceerde uitkomst zal het bestuur ongetwijfeld na
dinsdag 28 februari, via een persbericht, naar buiten komen.
Dat de vervreemding door Jacqueline Verbeek al op 9 februari 2017 plaatsvond,
of te wel bijna vier dagen voordat het bestuur hun eerste poging ondernam om
de zowel de penningmeester uit zijn functie te zetten als het lidmaatschap van
alle fractieleden te beëindigen (met uitzondering natuurlijk van Jacqueline
Verbeek), zal in een dergelijk bericht ongetwijfeld niet terug te vinden zijn.
Volgende week wordt echter wel aangifte tegen mevrouw Jacqueline Verbeek
gedaan wegens vervreemding van de het volledige sado van de partijrekening,
zoals dat in meerderheid door de vijf raadsleden van ieders Belang in de
afgelopen drie jaar zijn bijeengebracht.
Namens alle wel integere fractieleden van ieders Belang,
Haitze de Jong
Fractievoorzitter

