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Nieuwegein, 7 maart 2011 
 
Betreft: klacht tegen burgemeester de Vos inzake kwestie belangenverstrengeling Lubbinge, 
Adriani, Bamberg, Den Broeder  en de SWN 
 
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Ik dien hierbij een klacht in tegen de handelwijze van onze burgemeester, de heer Cor de 
Vos, in de kwestie belangenverstrengeling PvdA/SWN1 en met betrekking tot het naar 
aanleiding hiervan in zijn opdracht door Bing uitgevoerde onderzoek. Ik heb het optreden 
van onze burgemeester in deze als niet onafhankelijk, onzorgvuldig, weinig professioneel, 
onwelwillend en onvoldoende voortvarend ervaren. Dit blijkt mijns inziens onder meer uit 
het volgende: 
 

 De burgemeester had meerdere malen ‘geen tijd’ om mij te woord te staan; 
 
 De burgemeester heeft meerdere malen niet gereageerd op brieven (en voorstellen) 

mijnerzijds; 
 

 Komt na verzoek van PvdA-fractievoorzitter en PvdA-wethouder wel in actie. 

 De burgemeester heeft zonder vooroverleg opdracht gegeven tot een onderzoek aan 
Bing op een moment dat hij zelf al partij was geworden in de betreffende kwestie. 

 De burgemeester heeft opdracht gegeven tot en ingestemd met de uitvoering van 
een onderzoek, dat verre van professioneel2, adequaat, volledig3 en gepast 
genoemd kan worden. 

 
Verder vraag ik mij af in hoeverre de burgemeester bevoegd was om autonoom een 
onderzoeksopdracht in deze zaak aan Bing te verstrekken en zo ja, of hij dit moreel4 gezien 
wel had mogen doen. Tenslotte vraag ik mij af hoe de handelwijze van de burgemeester zich 
verhoudt met de voorwaarden van zuiverheid en transparantie waaraan het handelen van 
een bestuurder en burgemeester dient te voldoen. 
 

                                                
1 Integriteitonderzoek van PvdA wethouder Lubbinge en het raadslid/PvdA-fractievoorzitter Adriani en PvdA 
fractieleden Bamberg en den Broeder. 
2 Zo is, voor zover ik het kan beoordelen, het resultaat van het Bing-rapport uitsluitend gebaseerd op 
verklaringen van personen die allen op de een of andere wijze een relatie met elkaar hebben en zelfs tot op 
zekeren hoogte van elkaar afhankelijk zijn: leden van de PvdA en leidinggevenden van de SWN. 
3 Zo zijn machtsmisbruik, belangenverstrengeling en intimidatie niet door Bing onderzocht. Van een 
gedetailleerde en eenduidige onderzoeksopdracht was verder geen sprake. 
4 Op het moment dat de burgemeester de opdracht aan Bing verstrekte, had ik al een klacht over zijn 
functioneren in deze kwestie ingediend. Daarnaast was het de burgemeester die mij had geadviseerd om in een 
brief aan hem de kwestie van de SWN op te nemen. Tenslotte bestonden (en bestaan) mijn opponenten deels 
uit partijleden en een mede collegelid, tevens partijlid van de burgemeester. 
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Ik heb de door mij hiervoor getrokken conclusies en vragen zo goed mogelijk onderbouwd in 
de bij deze brief gevoegde bijlagen. In bijlage 1 heb ik een aantal zaken met betrekking tot 
de bestuurlijke aspecten opgenomen. In bijlage 2 schets ik het verloop van het proces. In de 
bijlagen 3 t/m 11 heb ik de tekst opgenomen van relevante mails en brieven. 
Vanzelfsprekend kan ik u hiervan desgewenst de orginelen doen inzien. 
 
Naar aanleiding van mijn klacht tegen het optreden van de burgemeester en de eerder door 
mij aangekaarte kwestie van de belangenverstrengeling PvdA/SWN verzoek ik u om: 
 

 de handelwijze van de burgemeester in voornoemde kwestie te onderzoeken en; 

 om alsnog een onderzoekscommissie in te stellen die een onafhankelijk, compleet en 
grondig onderzoek instelt in de door mij aangekaarte kwestie rondom de 
belangenverstrengeling PvdA/SWN. 

 
Ik acht deze onderzoeken niet alleen zeer relevant, maar ook zeer urgent. Het betreft hier 
immers de integriteit, de onafhankelijkheid, de openheid en de kwaliteit van het openbaar 
bestuur en het toezicht daarop. Ik heb er alle vertrouwen in dat u dit met mij van mening 
bent. Graag verneem ik daarom van u binnen twee weken wat uw standpunt is in deze 
kwestie. 
 
Ik zal mijn brief en betreffende bijlagen ook doen toekomen aan de media. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
Haseena Bakhtali, 
Raadslid en ex-werknemer SWN 
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Bijlage 1: mogelijk relevante gegevens en toelichting op bestuurlijke aspecten 
 
Uit ´Gedragscode voor raadsleden, collegeleden en de burgemeester ´ (VNG) 
 

• Onafhankelijkheid 
Het handelen van de burgemeester wordt gekenmerkt door onpartijdigheid, dat wil zeggen 
dat geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van een 
dergelijke vermenging wordt vermeden. Bij verstrengeling van belangen (persoonlijk belang 
en het publiek belang) zijn objectiviteit en onbevooroordeeld handelen, zuiver en objectief 
handelen in het publiek belang niet langer verzekerd. 
• Openheid 
Het handelen van een burgemeester is transparant, opdat optimale verantwoording mogelijk 
is en de controlerende organen volledig inzicht hebben in het handelen van de bestuurder en 
zijn beweegredenen daarbij. 
• Zorgvuldigheid 
Het handelen van een bestuurder is zodanig dat iedereen op gelijke wijze en met respect 
wordt bejegend en dat belangen van partijen op correcte wijze worden afgewogen.  
• Betrouwbaarheid 
Op een bestuurder moet men kunnen rekenen. Die houdt zich aan zijn afspraken. Kennis en 
informatie waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikt, wendt hij aan voor het doel 
waarvoor die zijn gegeven. 

 

Artikel 4 van de gedragscode voor raadsleden: 

1. Een raadslid of commissielid niet raadslid gaat zorgvuldig en correct om met informatie 
waarover hij uit hoofde van zijn raadslidmaatschap of commissielidmaatschap beschikt. Hij 
verstrekt geen geheime informatie. Ter aanvulling, zie ‘notitie over geheimhouding en 
vertrouwelijkheid´.  

2. Een raadslid of commissielid niet raadslid houdt geen informatie achter, tenzij deze geheim is 
en het niet geven van informatie mogelijk is op grond van artikel 10 van de Wet 
openbaarheid van bestuur.  

3. Een raadslid of commissielid niet raadslid maakt niet ten eigen bate of van zijn persoonlijke 
betrekkingen gebruik van in de uitoefening van het raadslidmaatschap of 
commissielidmaatschap verkregen informatie.  

 

Artikel 272 lid 1 Wetboek van Strafrecht: 

 Hij die enig geheim waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij uit hoofde van 
ambt, beroep of wettelijk voorschrift dan wel van vroeger ambt of beroep verplicht is het te 
bewaren, opzettelijk schendt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of 
geldboete van de vierde categorie. 

 

Artikel 2:5 AwB  
 

In lid 1 van artikel 2:5 Awb is bepaald dat “een ieder die bij de uitvoering van de taak van een 
bestuursorgaan is betrokken en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het 
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit 
hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een 
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geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, behoudens 
voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak 
tot mededeling voortvloeit”. 

Dit geldt ook voor als de aantekening “geheim”ontbreekt. 

 
Overig 
 

a. Bij raadsbesluit is bepaald dat de burgemeester de vertrouwenspersoon is bij het 
behandelen van vragen over (het niet naleven) van de gedragscode.  

b. Het college van B en W voert raadsbesluiten uit. En legt verantwoording af aan de 
Raad.  

c. Het college van B en W opereert als een collectief, dat wil zeggen dat ze gezamenlijk 
verantwoordelijk zijn voor het door een ieder van hen gevoerde beleid. 
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Bijlage 2: verloop van het proces 
 
14 september 2010: n.a.v. mijn situatie binnen de fractie en bij de SWN dien ik een verzoek 
in voor een gesprek (van 10 minuten) met de burgemeester. Ook al geef ik aan dat ik hieraan 
dringend behoefte heb, het gesprek kan toch niet eerder dan op 27 september plaatsvinden! 
 
23 september 2010: mijn besluit en bericht (en uitgebreid persbericht) aan iedereen dat ik 
uit de PvdA-fractie stap en als eenpersoonsfractie verder ga. In dit persbericht rep ik niet 
over de interne SWN-perikelen omdat ik daar nog werkzaam was en mijn baan niet wilde 
riskeren door in de openbaarheid te treden over de interne verwikkelingen. 
 
27 september 2010: persoonlijk gesprek met de burgemeester. Ik leg uit dat ik Lubbinge en 
Adriani verdenk van belangenverstrengeling dus dat het om een vraagstuk van bestuurlijke 
integriteit gaat. En dat ik door de gang van zaken als raadslid en als privé persoon schade 
heb opgelopen. In dit gesprek ga ik dieper in op de gebeurtenissen op de werkvloer van de 
SWN. Tijdens het gesprek adviseert de burgemeester mij om een brief te schrijven aan de 
raad en daarin ook melding te maken van het door mij ervaren optreden van de PvdA in 
relatie tot de SWN (uitoefenen van druk en gebruik subsidierelatie tussen gemeente en SWN 
etc.), zodat de Raad ermee aan de slag kan gaan. 
 
28 september 2010: zoals besproken met de burgemeester bezorg ik mijn brief bij hem, 
waarin ik hem om een reactie vraag. Tevens probeer ik opnieuw een gesprek met hem te 
plannen, maar nu, vanwege de delicate kwestie, in zijn rol als vertrouwenspersoon. Dat lukt 
niet, omdat zijn secretaresse niet weet of de burgemeester wel onze vertrouwenspersoon is 
(zie bijlage 3). Ook krijg ik geen reactie op mijn brief. 
 
30 september 2010: mijn brief van 28 september gaat via de griffie naar de raadsleden en 
fractieassistenten (allen beëdigd). 

 

 

 

6 oktober 2010: ik vraag opnieuw met spoed een vertrouwelijk gesprek van 10 minuten met 
de burgemeester aan. Hij heeft daarvoor geen tijd. 

15 oktober 2010: ik stuur per mail een brief aan de burgemeester. In deze brief herhaal ik 
mijn klacht over de ongeoorloofde druk, de vermoedelijke belangenverstrengeling, en de 
mijns inziens niet integere handelswijze van de wethouder en de fractievoorzitter van de 
PvdA. Ik verzoek de burgemeester tevens om op een passende wijze actie te ondernemen 
(zie bijlage 4). 

19 oktober 2010: de burgemeester bericht mij per mail dat hij geen enkele actie gaat 
ondernemen, omdat hij het als een interne PvdA-aangelegenheid beschouwt, waar hij als 
voorzitter van de raad geen rol in heeft (zie bijlage 5). 

1 oktober 2010: ik wordt door SWN op non-actief gesteld, mede op grond 
van die brief die de PvdA (volgens de SWN per 1 oktober) naar hem had 
gestuurd. 
5 oktober 2010: ik verweer mij tegen mijn op non-actiefstelling bij de SWN. 
6 oktober 2010: ik wordt door de SWN op staande voet ontslagen. 
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26 oktober 2010: ik dien een klacht over de houding en aanpak van de burgemeester in bij 
de Commissaris van de Koningin en stel de burgemeester en de gemeenteraad daarvan op 
de hoogte (zie bijlage 6).  

27 oktober 2010: tijdens de raadsvergadering van 27 oktober 2010 krijgt de fractievoorzitter 
van de PvdA alle ruimte van de burgemeester om de ‘visie’ van de PvdA over het gebeuren 
naar voren te brengen. Net daarvoor verklaart PvdA-raadslid Bamberg aan de Raad dat hij 
mijn brief heeft doorgestuurd naar mijn werkgever de SWN. 

29 oktober 2010: naar aanleiding van berichten in de media verzoekt de fractievoorzitter 
van de PvdA, mede namens de wethouder van de PvdA, de burgemeester om een onderzoek 
in te stellen. Geen van hen heeft bij mij geverifieerd of het gestelde in de media 
overeenkomt met hetgeen ik heb gezegd. 
  
5 november 2010: in een per mail verstuurde brief (zie bijlage 7) deel ik de fractievoorzitter 
van de PvdA mede, dat ik hem ondersteun in zijn verzoek om een grondig onderzoek in te 
stellen. Echter niet door de burgemeester daar hij inmiddels onderdeel van het conflict is 
geworden, maar door een ‘commissie van drie’ conform goed PvdA-gebruik. Tevens stel ik 
de fractievoorzitter van de PvdA voor om tijdens de Begrotingsraad van 10 november samen 
met mij te proberen om voldoende budget voor een dergelijk onderzoek vrij te maken. Mijn 
brief heb ik in afschrift o.a. ook aan de burgemeester gericht. Ik heb op mijn brief en de 
daarin gedane voorstellen geen enkele reactie mogen ontvangen. 
 
12 november 2010: de burgemeester informeert de fractievoorzitter en wethouder van de 
PvdA en mijzelf dat hij vanwege berichtgeving in de media bureau BING heeft benaderd om 
te onderzoeken of vanuit de PvdA druk is uitgeoefend op de SWN. Het rapport zal na 
vaststelling openbaar worden gemaakt. Hij heeft hierover vooraf op geen enkele wijze (met 
mij) enige vorm van overleg gehad.  
 
15 november 2010: in een uitgebreide brief aan de burgemeester (zie bijlage 8), waarin ik zo 
goed mogelijk alles op een rij zet, deel ik hem mede dat ik vanwege diverse redenen niet aan 
het Bing onderzoek zal meewerken, hoewel ik een grondig onderzoek naar de gang van 
zaken wel degelijk van harte toejuich. Tevens geef ik aan dat hij naar mijn mening in deze 
zaak geen regie meer kan voeren, omdat hij partij is geworden in het conflict. Daarom stel ik 
hem voor de opdracht aan BING terug te nemen en een onafhankelijke 
onderzoekscommissie samen te laten stellen. Ik heb op de inhoud van deze brief geen 
reactie ontvangen. 
 
17 november 2010: Er wordt zonder enige aankondiging vooraf door Bing telefonisch 
contact met mij opgenomen. Tijdens dit gesprek start de medewerker van Bing direct met 
het stellen van onderzoeksvragen. Ik voelde mij daardoor overvallen en ik ben niet op zijn 
vragen ingegaan, ondanks de druk die hij erop legde. 
Enkele uren later ontvang ik een mailbericht van burgemeester, die mij op de hoogte stelt 
van het feit dat het onderzoek al is gestart. 
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Diezelfde dag reageer ik per mail aan de burgemeester (zie bijlage 9). Ik geef hem daarin aan 
dat ik een reactie van hem op mijn brief van 15 november had verwacht. Tevens spreek ik 
mijn bedenkingen uit over de aanpak van Bing. Ik heb op deze mail geen reactie mogen 
ontvangen. 
 
22 november 2010: de medewerker van Bing neemt opnieuw telefonisch contact met me 
op. Hij deelt mee dat ondanks het feit dat ik niet aan het onderzoek mee wil werken, het 
onderzoek toch zal worden uitgevoerd. Hij geeft aan te beseffen dat zonder mijn 
medewerking er in het rapport slechts beperkte conclusies zullen kunnen worden getrokken. 
Op vragen van mij naar de exacte opdrachtformulering die aan het onderzoek ten grondslag 
ligt, stelt hij dat ik niets te vertellen heb over de formulering van de opdracht, aangezien de 
burgemeester de opdrachtgever is en niet ik. 
  
23 november 2010: de medewerker van Bing stuurt mij desgevraagd een deel van de 
opdrachtbevestiging met daarin aanleiding en doel van de opdracht. In de aanleiding worden 
al mijn klachten genoemd: intimidatie, manipulatie, machtsmisbruik en 
belangenverstrengeling. Het doel van de opdracht is echter slechts beantwoording van de 
vraag of vanuit de PvdA druk is uitgeoefend op de SWN in relatie tot mijn dienstbetrekking 
met de SWN. 
 
24 november 2010: per mail laat ik de medewerker van Bing weten wat ik mis aan 
informatie en dat ik af zie van deelname aan het onderzoek. Ik stel – met redenen omkleed – 
dat het verstandig zou zijn wanneer Bing de onderzoeksopdracht alsnog zou teruggeven (zie 
bijlage 10). Ik heb op het gestelde in deze mail geen reactie mogen ontvangen. 
 
 

 
 
 
 
 
30 december 2010: ik mag op het gemeentehuis in alle rust het Bing rapport lezen, in bijzijn 
van een medewerker van Bing. Ik constateer dat er alleen door leden van de PvdA en de 
directeur van de SWN verklaringen zijn afgelegd en dat deze verklaringen voor zover ik dat 
kan beoordelen niet of onvoldoende zijn getoetst. 
 
4 januari 2010: ik laat Bing weten dat ik niet inhoudelijk op het rapport zal reageren, omdat 
van de bezwaren geuit in mijn brief van 24 november nog steeds niets is weggenomen en 
omdat bij de huidige aanpak de rol van de burgemeester in het proces onderbelicht blijft (zie 
bijlage 11).  
  
14 januari: in een persbericht van de gemeente wordt melding gemaakt van het Bing-
rapport. Het rapport zelf blijft vertrouwelijk, terwijl openbaarheid was toegezegd door de 
burgemeester. 
 
 

20 december 2010: de kantonrechter spreekt uit dat door de SWN te gehaast 
en te onzorgvuldig is overgegaan tot een ontslag op staande voet. Vanwege 
de verstoorde arbeidsverhoudingen wordt mij ontslag verleend per 15 januari 
met toekenning van een ontslagvergoeding. 
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Bijlage 3 
 
28-9-2010  
 
Aan 'Haseena Bakhtali', Laponder, Teus 
 

Beste Haseena, 

Ik kan geen antwoord geven op jouw vraag, omdat ik niet weet of Cor die rol vervult. Het is een vraag 
die thuishoort bij de griffie. Ik stuur jouw mail daarom door naar de wnd. griffier en verzoek je 
contact met hem op te nemen. 

  

Groet, 

Cindy Bergman 

  

Cindy Bergman | Secretaresse burgemeester | Gemeente Nieuwegein  
  

Van: Haseena Bakhtali [mailto:hbzbakhtali@hotmail.com]  
Verzonden: dinsdag 28 september 2010 11:14 
Aan: Bergman, Cindy 
Onderwerp: vraagje 

 Hallo Cindy, 

  
In mijn zoektocht naar een vertrouwenspersoon voor raadsleden ben ik er tot mijn verrassing achter 
gekomen dat Cor de Vos vertrouwenspersoon zou zijn voor mij als raadslid. 
  
Klopt dat? zo ja, zou je mijn svp willen informeren over de rol van Cor als vertrouwenspersoon 
(taken, bevoegdheden, geheimhouding etc.) 
  
Want ik heb hem gisteren gesproken in zijn rol als voorzitter van de Raad. Ik wil, ingeval hij de 
vertrouwenspersoon is voor de Raad, heel graag met hem in gesprek in die rol. 
  
Alvast dank voor de moeite. 
  
groeten, 
Haseena 
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Bijlage 4 
 
Date: Fri, 15 Oct 2010 17:38:47 +0200 
 
 
Geachte heer de Vos, beste Cor, 
 
Zoals je weet heb ik je op 28 september een brief geschreven. In deze brief heb ik je in kennis gesteld 
van de ongeoorloofde druk die er mijns inziens  door de heren Lubbinge en Adriani op mij is 
uitgeoefend, teneinde mij te onderwerpen aan hun wil en vervolgens om mijn raadszetel op te  
geven. Daarbij hebben zij de subsidierelatie van de gemeente met de SWN, mijn werkgever, in 
stelling gebracht. Deze brief is in afschrift naar raadsleden en fractieassistenten gegaan.  
  
Van mijn werkgever heb ik tot mijn schrik en spijt moeten vernemen dat de PvdA-fractie deze 
vertrouwelijke brief aan hem heeft doorgesluisd. Dit is mijns inziens niet alleen een schending van de 
vertrouwelijkheid, maar eens te meer een bewijs dat er sprake is van een ontoelaatbare vermenging 
van zaken en een niet integere handelswijze van zowel een wethouder als een raadslid van 
Nieuwegein. 
  
Ik heb op 6 oktober via Cindy gepoogd om een afspraak met je te maken om dit in een persoonlijk 
gesprek te melden en toe te lichten, maar dat is helaas niet gelukt. 
  
Het liefst zou ik een en ander nog zonder al te veel rumoer oplossen.  Ik vind echter ook dat mensen 
verantwoording dienen af te leggen voor hun daden en daar de consequenties uit dienen te trekken.  
Van jou als voorzitter van de gemeenteraad van Nieuwegein verwacht ik dat je in deze kwestie per 
direct het voortouw gaat nemen.  
  
Ik verzoek je mij uiterlijk aanstaande woensdag 20 oktober in kennis te stellen van de stappen die je 
gaat ondernemen. 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Haseena Bakhtali 
Fractievoorzitter fractie Bakhtali 
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Bijlage 5 
 
 
 
Date: Tue, 19 Oct 2010 11:31:18 +0000 

Beste Haseena, 
  
Op 15 oktober jl. ontving ik je mail, waarin je mij verzoekt het voortouw te nemen wat betreft jouw 
discussie met Bert Lubbinge en Hans Adriani. 
  
Ik heb daar een aantal dagen over nagedacht en kom tot de volgende conclusie: 
Je geeft in jouw brief aan mij d.d. 28 september jl., die je overigens in cc. naar raadsleden en 
fractieassistenten hebt gestuurd,  vertrouwelijk zou zijn. Op geen enkele wijze kan uit de tekst van 
die brief worden opgemaakt, dat deze als vertrouwelijk bedoeld is. De brief beschouw ik als jouw 
formele mededeling, dat je uit de PvdA-fractie bent gestapt en dat je als eigen fractie verder wenst te 
gaan. De brief komt dan ook op de lijst van ingekomen stukken voor de raad van 27 oktober a.s. met 
het voorstel voor kennisgeving aan te nemen. 
  
Verder ga ik niet in op je verzoek "om het voortouw te nemen". Ik acht alle discussie etc. met en 
binnen de PvdA als een interne aangelegenheid, waar ik als voorzitter van de raad geen rol in heb. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Cor de Vos. 
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Bijlage 6 
 
 
Aan de Commissaris van de Koningin 
van de provincie Utrecht 
Dhr. Robbertsen 
Pythagoraslaan 101 
3584 BB Utrecht 
 
Nieuwegein, 26 oktober 2010 
 
Excellentie,       
Hierbij dien ik een klacht in met betrekking tot het optreden van de heer C. de Vos, burgemeester 
van de gemeente Nieuwegein.  
De afgelopen vijf maanden ben ik als lid van de fractie van de PvdA Nieuwegein stelselmatig 
‘bewerkt’ door wethouder Lubbinge van de PvdA en fractievoorzitter Adriani van de PvdA. Onder 
meer met de bedoeling mij te dwingen om mij te onderwerpen aan hun eisen en om na een 
eventueel vertrek uit de fractie mijn raadszetel op te geven. Zou het alleen hierom zijn gegaan, dan 
was er sprake geweest van een ‘interne’ PvdA-kwestie. Echter beide heren hebben de subsidierelatie 
van de gemeente Nieuwegein met mijn werkgever de Stichting Welzijn Nieuwegein (SWN) gebruikt 
om mij onder druk te zetten. Alleen daarmee al is mijn inziens sprake van een onaanvaardbare 
vermenging van interne partijpolitiek met gemeentelijke belangen. 
Na mijn vertrek uit de PvdA-fractie heb ik een brief gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad 
die in afschrift aan de Raadsleden en fractieassistenten is verzonden, waarin ik van de hiervoor 
vermelde zaken zo zorgvuldig mogelijk melding heb gemaakt.  
Deze brief is door de PvdA-fractie doorgesluisd naar mijn werkgever.  Naar aanleiding daarvan ben ik 
door mijn werkgever– met verwijzing naar betreffende brief – in eerste instantie op non-actief 
gesteld en enkele dagen daarna op staande voet ontslagen.  
Ik heb tevergeefs getracht de heer de Vos, zowel als vertrouwenspersoon als in zijn functie van 
voorzitter van de gemeenteraad, persoonlijk over de hiervoor geschetste zaak te spreken te krijgen. 
Daarom heb ik op 15 oktober hem per mail geïnformeerd en daarbij verzocht om de nodige stappen 
te ondernemen. Op 19 oktober antwoordt de heer de Vos mij dat hij geen aanleiding ziet om stappen 
te ondernemen omdat het zijns inziens om een interne PvdA-zaak gaat. Daarmee volstrekt 
voorbijgaande aan het feit dat hier sprake is van een vraagstuk van bestuurlijke integriteit.  
Ik begrijp heel erg goed dat de heer de Vos niet zonder meer kan beoordelen wie er in deze zaak 
gelijk heeft of de waarheid spreekt. Hij had echter mijns inziens alle schijn van ‘onverschilligheid’ en 
‘partijdigheid’ moeten wegnemen, door te besluiten op zijn minst een onderzoek naar de 
gebeurtenissen te laten instellen. 
Gezien de handelswijze van de voorzitter van onze gemeenteraad zie ik mij genoodzaakt me tot u te 
wenden met het verzoek een onderzoek in te stellen naar zijn handelen en dat van de betrokken 
bestuurders van de PvdA. Vanzelfsprekend ben ik bereid u alle informatie te verschaffen die ik over 
deze kwestie in mijn bezit heb. Als bijlage heb ik alvast een afschrift bijgevoegd van: 
 

 De brief die ik op 23 september 2010 heb gericht aan de heer de Vos 

 Mijn mail aan de heer de Vos van 15 oktober 2010 en het antwoord van de heer de Vos op 
deze mail 

 De brieven die ik vandaag, 26 oktober 2010 heb gericht aan de heer de Vos en de raad van de 
gemeente Nieuwegein 

 
Met vriendelijke groet, Mw. Haseena Bakhtali, Raadslid Nieuwegein
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Bijlage 7 
 
Nieuwegein, 5 november 2010 

Geachte heer Adriani, beste Hans, 

In uw brief van 29 oktober 2010 gericht aan onze burgemeester de heer de Vos bepleit u dat hij 
alsnog een onderzoek gaat doen naar de handelswijze van de PvdA met betrekking tot het conflict 
dat er tussen ons is ontstaan. U verwijst daarbij naar de uw inziens bizarre beschuldiging door mij 
gedaan in ‘Ons Nieuwegein’ dat gedreigd zou zijn de subsidie aan de SWN vanwege dit conflict stop 
te zetten en waarmee ik moedwillig de geloofwaardigheid van het politieke bestuur zou beschadigen. 
 
Zoals u weet zijn artikelen in dagbladen en weekbladen zelden een letterlijke beschrijving van wat er 
door iemand is gezegd. Ik heb naar mijn weten in het door mij gegeven interview wel melding 
gemaakt van het feit dat de PvdA de subsidierelatie met de SWN tot inzet van het conflict heeft 
gemaakt, maar niet dat er gedreigd zou zijn deze eventueel stop te gaan zetten. Ik betreur het dat u 
op basis van een artikel in een weekblad conclusies heeft getrokken, zonder mij als direct betrokkene 
eerst om een reactie te vragen. Mijns inziens was dat correct geweest. 
 
Zoals u ongetwijfeld weet, heb ik een klacht ingediend bij de Commissaris van de Koningin, omdat de 
burgemeester heeft geweigerd het voortouw te nemen in het door mij op de agenda geplaatste 
vraagstuk van bestuurlijke integriteit. Daarbij heb ik hem tevens verzocht ook uw handelswijze aan 
een nader onderzoek te onderwerpen. Ik ondersteun van harte uw pleidooi om alsnog tot een 
onderzoek over te gaan. Ik vind het alleen uitermate vreemd dat u de burgemeester verzoekt om dit 
onderzoek uit te gaan voeren. Hij is namelijk inmiddels onderdeel van het conflict geworden, 
waardoor zijn onafhankelijkheid per definitie ter discussie zou staan. 
 
Gezien de escalatie van het conflict met de PvdA, de vraagstukken van bestuurlijke integriteit die aan 
het conflict gekoppeld zijn en de uitstraling die een en ander kan hebben naar de burgers van 
Nieuwegein stel ik voor dat er zo snel mogelijk een degelijk onderzoek wordt verricht door een 
onafhankelijke commissie. Ik stel daarbij een constructie voor die ook binnen de PvdA gebruikelijk is. 
Namelijk die van een commissie bestaande uit 3 personen, in dit geval met een bestuurlijke en 
onderzoeksachtergrond, waarvan één lid wordt aangedragen door de PvdA, één lid door mij wordt 
aangedragen en het derde lid wordt aangedragen door de twee eerder genoemde leden. Ik zou het 
zeer verstandig vinden, wanneer deze commissie niet alleen diepgaand onderzoek gaat verrichten 
naar het tussen ons gerezen conflict en de handelswijze van alle betrokken partijen, maar dat de 
commissie ook expliciet onderzoek gaat verrichten naar de relatie tussen door de gemeente 
gesubsidieerde instellingen enerzijds en politieke fracties en individuele raadsleden anderzijds. 
Tevens zou ik de commissie willen verzoeken een beknopte analyse te maken van de Nieuwegeinse 
bestuurscultuur en de wijze waarop wij omgaan met het begrip integriteit. Ik ben er van overtuigd 
dat op die manier een conflict dat zo jammerlijk is geëscaleerd uiteindelijk ons als gemeentebestuur 
veel goeds kan brengen. 
 
Ik heb er alle vertrouwen in dat u en de overige leden van de fractie van de PvdA mijn verzoek zullen 
ondersteunen en tijdens de behandeling van de begroting op woensdag 10 november samen met mij 
willen proberen voldoende budget voor een dergelijk, op korte termijn uit te voeren onderzoek vrij 
te maken. 
 
Ter informatie en in de hoop dat ook zij mijn voorstel willen ondersteunen, zal ik een afschrift van 
deze brief doen toekomen aan de burgemeester, de wethouders, de overige raadsleden. Ook zal ik 
de pers hierover inlichten. 
 
Met vriendelijke groet, Haseena Bakhtali 
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Bijlage 8 
 
                                                                                                        Nieuwegein, 15 november 2010 
 
Geachte voorzitter van de gemeenteraad, geachte burgemeester, 
 
Afgelopen vrijdag 12 november 2010 heeft u mij per brief geïnformeerd over het feit dat u bureau 
BING de opdracht heeft gegeven onderzoek te verrichten naar de vraag of vanuit de PvdA druk is 
uitgeoefend op de Stichting Welzijn Nieuwegein (SWN) in relatie tot mijn dienstbetrekking met de 
SWN. Tevens zou onderzocht moeten worden of en zo ja, hoe de subsidierelatie van de gemeente 
met de SWN aan de orde is gesteld en als drukmiddel is gebruikt. Uw besluit motiveert u met een 
verwijzing naar brieven die ik aan u heb gericht op 28 september2010 en 26 oktober 2010, een aan u 
gerichte brief van de heren Lubbinge en Adriani van 29 oktober 2010 en berichtgeving in de media. 
 
Hoewel ik, zoals omschreven in mijn brieven, een onderzoek naar de gang van zaken van harte  
toejuich kan ik niet instemmen met uw voorstel. Ik zal om redenen die ik hierna aanvoer dan ook niet 
meewerken aan het onderzoek, zoals door u wordt voorgesteld. 
 
Wat vooraf is gegaan: 

 Op 28 september 2010 heb ik u een brief gestuurd, waarin ik u meedeel dat ik vanwege een 
vertrouwensbreuk met de PvdA-fractievoorzitter en met de PvdA-wethouder op 23 
september heb besloten de PvdA-fractie te verlaten en als zelfstandig raadslid mijn 
raadswerk voort te zetten. In deze brief heb ik u ook duidelijk gemaakt dat de PvdA mijns 
inziens de subsidierelatie tussen de gemeente en de SWN heeft ingezet in het conflict dat 
tussen mij en de PvdA was gerezen; daarmee naar mijn mening bestuurlijk onjuist, 
manipulatief en niet integer handelend. Op die brief heeft u op dat moment niet gereageerd 
en u zag op dat moment kennelijk ook geen reden om naar aanleiding van het gestelde in 
mijn brief vanuit uw functie als voorzitter van de gemeenteraad in actie te komen. 

 Nadat het  vervolgens ook niet mogelijk bleek te zijn om met u een afspraak te maken om 
over voornoemde kwestie met u in een persoonlijk gesprek van gedachten te wisselen en 
nadat mijn aan u gerichte brief van 28 september door de PvdA-fractie aan mijn werkgever 
was doorgespeeld heb ik u op 15 oktober 2010 een mail gestuurd. In deze mail heb ik u 
verzocht om vanuit uw functie van voorzitter van de gemeenteraad per direct in actie te 
komen en mij te berichten welke stappen u zou ondernemen. 

 Op 19 oktober 2010 liet u mij per mail weten geen actie te zullen ondernemen aangezien u 
alle discussies etc. met en binnen de PvdA als een interne aangelegenheid ziet, waarin u als 
voorzitter van de raad geen rol heeft. 

 Naar aanleiding van uw besluit om geen actie te ondernemen, heb ik op 26 oktober 2010 een 
brief gericht aan de Commissaris van de Koningin, waarin ik een klacht neerleg naar 
aanleiding van uw weigering om een vraagstuk van bestuurlijke integriteit ter hand te nemen 
en hem verzocht het door mij gewenste onderzoek zelf in te stellen. Op diezelfde datum heb 
ik u als voorzitter van de gemeenteraad en alle gemeenteraadsleden in kennis gesteld van 
mijn schrijven aan de Commissaris van de Koningin. 

 Mijn brief aan u van 28 september was op de raadsvergadering van 27 oktober 2010 
geagendeerd als ingekomen stuk. De fractievoorzitter van de PvdA, de heer Adriani heeft 



 14

tijdens deze vergadering van de voorzitter van de gemeenteraad volop de ruimte gekregen 
om het standpunt van de PvdA in deze kwestie voor het voetlicht te brengen. Daarbij onder 
meer verwijzend naar de door mij ingediende klacht bij de Commissaris van de Koningin. Een 
volgens mij onbehoorlijke wijze van handelen, omdat mijn klacht op dat moment in 
behandeling was bij de Commissaris van de Koningin en in de gemeenteraad geen discussies 
behoren plaats te vinden over aanhangige zaken. 

 Op 29 oktober 2010 verzochten de heren Adriani en Lubbinge van de PvdA u per brief om 
alsnog het door mij aan u gevraagde onderzoek ter hand in te stellen. Dit met een verwijzing 
naar een publicatie in Ons Nieuwegein van diezelfde datum. Zonder overigens bij mij 
geverifieerd te hebben of de beschuldigingen die ik volgens die krant richting de PvdA zou 
hebben geuit, ook daadwerkelijk door mij gedaan zijn. Om met uw eigen woorden te spreken 
‘berichten in de media hoeven niet op waarheid te berusten’.  

 Aangezien het mij heel veel waard is, indien wat betreft de door mij aangekaarte kwestie van 
bestuurlijke integriteit, de onderste steen boven zou komen, heb ik 5 november 2010 een 
brief aan de heer Adriani gericht die in afschrift aan de gemeenteraad en aan u als voorzitter 
van de gemeenteraad is verstuurd. In deze brief doe ik de heer Adriani een voorstel om te 
komen tot een onafhankelijk en diepgaand onderzoek. Ik citeer: 
 

 “Gezien de escalatie van het conflict met de PvdA, de vraagstukken van bestuurlijke 
integriteit die aan het conflict gekoppeld zijn en de uitstraling die een en ander kan 
hebben naar de burgers van Nieuwegein stel ik voor dat er zo snel mogelijk een 
degelijk onderzoek wordt verricht door een onafhankelijke commissie. Ik stel daarbij 
een constructie voor die ook binnen de PvdA gebruikelijk is. Namelijk die van een 
commissie bestaande uit 3 personen, in dit geval met een bestuurlijke en 
onderzoeksachtergrond, waarvan één lid wordt aangedragen door de PvdA, één lid 
door mij wordt aangedragen en het derde lid wordt aangedragen door de twee 
eerder genoemde leden. Ik zou het zeer verstandig vinden, wanneer deze commissie 
niet alleen diepgaand onderzoek gaat verrichten naar het tussen ons gerezen conflict 
en de handelswijze van alle betrokken partijen, maar dat de commissie ook expliciet 
onderzoek gaat verrichten naar de relatie tussen door de gemeente gesubsidieerde 
instellingen enerzijds en politieke fracties en individuele raadsleden anderzijds. Tevens 
zou ik de commissie willen verzoeken een beknopte analyse te maken van de 
Nieuwegeinse bestuurscultuur en de wijze waarop wij omgaan met het begrip 
integriteit. Ik ben er van overtuigd dat op die manier een conflict dat zo jammerlijk is 
geëscaleerd uiteindelijk ons als gemeentebestuur veel goeds kan brengen. 
 
Ik heb er alle vertrouwen in dat u en de overige leden van de fractie van de PvdA mijn 
verzoek zullen ondersteunen en tijdens de behandeling van de begroting op 
woensdag 10 november samen met mij willen proberen voldoende budget voor een 
dergelijk, op korte termijn uit te voeren onderzoek vrij te maken.” 

 
Helaas heeft noch de heer Adriani, noch u als voorzitter van de gemeenteraad in mijn 
schrijven aanleiding gezien om actie te ondernemen. Ik heb op mijn schrijven zelfs geen 
enkele reactie mogen ontvangen. 
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 Op 12 november 2011 ontving ik, zoals ik in het begin van dit schrijven heb aangegeven, van 
u een brief dat u heeft besloten om bureau BING onderzoek te laten verrichten naar de 
feitelijke gang van zaken met betrekking tot de kwestie tussen de PvdA en mij.  

 
Mijn overwegingen 
Om eerlijk te zijn heb ik om meerdere redenen erg veel moeite met uw besluit om bureau BING te 
vragen een onderzoek in te stellen naar de tussen de PvdA en mijn persoon gerezen kwestie.  En wel 
om de volgende redenen: 
 

 Bij het instellen van een onderzoekscommissie die ten doel heeft helderheid te verschaffen 
in een zaak, waarin de betrokken partijen lijnrecht tegenover elkaar staan, dient uiterste 
zorgvuldigheid in acht te worden genomen. Zowel wat betreft de samenstelling van de 
onderzoekscommissie als wat betreft de vraagstelling waarmee de onderzoekscommissie op 
pad wordt gestuurd. Van uiterste zorgvuldigheid is hier allesbehalve sprake. Simpelweg 
omdat op geen enkel moment de moeite is genomen om met de betrokken partijen in 
overleg te treden om zo te komen tot een heldere en volledige vraagstelling en de keuze van 
een onderzoekscommissie die op voldoende draagvlak kan rekenen.  

 Als voorzitter van de gemeenteraad bent u – bewust of onbewust - onderdeel van de kwestie 
geworden, doordat u eerder heeft geweigerd om in actie te komen, met als gevolg dat ik een 
klacht over uw handelswijze heb ingediend bij de Commissaris van de Koningin. Daarmee 
heeft u uw onafhankelijke positie verloren. Waardoor het niet langer vanzelfsprekend is dat 
u als opdrachtgever voor een onafhankelijk onderzoek kunt fungeren. U hebt door de 
genoemde gebeurtenissen mijns inziens namelijk baat gekregen bij een uitspraak van het 
bureau, die rechtvaardigt dat u in eerste instantie niet in actie bent gekomen.  

 Mijn uitgebreide schrijven van 28 september 2010 en mijn mail van 15 oktober 2010, waren 
voor u geen aanleiding om in actie te komen. In de raadsvergadering van 27 oktober 2010 
staat u toe dat de fractievoorzitter van de PvdA uitgebreid zijn gelijk probeert te halen in de 
gemeenteraad, onder andere met verwijzing naar mijn brief aan de Commissaris van de 
Koningin, die op dat moment nog in behandeling is. En pas nadat de fractievoorzitter van de 
PvdA en de wethouder van de PvdA u daarom verzocht hebben, besluit u in actie te komen. 
Daarbij mijn voorstel van 5 november 2010 om te komen tot een onafhankelijke 
onderzoekscommissie volstrekt negerende. Dit alles zou uitgelegd kunnen worden als dat u 
op de hand bent van de PvdA-fractie en uw medecollegelid de heer Lubbinge en bezig bent 
met  damage-control oftewel ‘schadebeheersing’ in dienst van de PvdA. Met andere 
woorden, inmiddels hebt u de schijn van partijdigheid tegen.  

 Er is niet meer te spreken van een kwestie die alleen mijzelf en de PvdA aangaat. U bent als 
voorzitter van de raad onderdeel geworden van de kwestie. Mijn werkgever de SWN is 
belanghebbende, de PvdA-fractie is dat ook, evenals de heer Lubbinge als lid van het College 
van B&W. Deze belanghebbenden zijn alle vier zeer gebaat bij een onderzoeksuitkomst die 
mij in het ongelijk stelt. Met andere woorden ‘de tegenpartijen’ vertegenwoordigen 
gezamenlijk een veel groter belang dan ik persoonlijk vertegenwoordig’ en we weten 
allemaal dat ook bureaus, die als "onafhankelijk" te boek staan, gevoelig kunnen zijn voor 
belangen, zeker als de opdrachtgever één van die "grote" belanghebbenden is. 
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Alles op een rijtje zettende kan ik alleen maar tot de conclusie komen, dat u de kans voorbij heeft 
laten gaan om zelf op een goede en niet ter discussiestaande wijze de regie te kunnen blijven voeren 
in de onderhavige kwestie. Uw besluit om zonder voorafgaand overleg bureau BING een onderzoek 
te laten uitvoeren, is niet alleen als uiterst onzorgvuldig te typeren. Het komt ook als mosterd na de 
maaltijd. 
 
Ik heb absoluut geen angst voor een degelijk en onafhankelijk onderzoek. Integendeel, ik juich een 
dergelijk onderzoek luid toe. Zeker als het er toe zou kunnen leiden dat in Nieuwegein bestuurlijke 
integriteit hoog op de agenda wordt geplaatst. Want niet alleen ‘mijn’ kwestie, maar ook de kwestie 
van de asbestproblematiek in de Zwanenburgstraat en omgeving, bewijst mijns inziens dat dit 
dringend noodzakelijk is. Alleen heb ik geen zin om weer vol vertrouwen en naïef in een fuik terecht 
te komen met geen weg terug en vervolgens het risico te lopen vermorzeld te worden door hogere 
belangen. Ik spreek uit zeer recente ervaring.  
 
Mijn voorstel 
Ik stel voor dat u de opdracht aan BING terugneemt. In plaats daarvan stel ik voor om alsnog mijn 
voorstel tot het samenstellen van een onderzoekscommissie bestaande uit drie personen, zoals 
eerder door mij gesuggereerd, te honoreren. Ik kan mij niet voorstellen dat de PvdA dit voorstel niet 
zou willen omarmen. Mijn voorstel komt namelijk volledig overeen met de werkwijze die bij de PvdA 
staande praktijk is om interne kwesties op een goede en onafhankelijke manier op te lossen. 
Aangezien u als voorzitter van de raad inmiddels partij bent geworden in de kwestie, stel ik tevens 
voor om de coördinatie van een en ander uit handen te geven aan de griffier of aan de vicevoorzitter 
van de gemeenteraad. 
 
Tenslotte 
Het spijt mij oprecht dat een en ander zover heeft moeten komen. Ik betreur het ook uitermate dat u 
als voorzitter van de gemeenteraad niet één keer de moeite heeft genomen om met mij in gesprek te 
komen. Desondanks vertrouw ik er op, dat we de "kwestie" respectvol, degelijk en op een zo kort 
mogelijke termijn tot een goed einde kunnen brengen.  
Ik hoop spoedig uw reactie te vernemen. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Haseena Bakhtali 
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Bijlage 9 
                                                                                                            Nieuwegein, 17 november 2010 

Geachte heer de Vos, 

Met verbazing heb ik kennis genomen van de brief die vandaag naar me is gemaild en die ik morgen 
per post zou moeten ontvangen. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat deze brief in alle haast 
nog even is opgesteld, in overleg met bureau Bing, om een enorme misser van uw kant en van 
bureau Bing te maskeren. 

Terwijl ik geen reactie van uw kant had ontvangen en ik nog helemaal niets van bureau Bing had 
vernomen, werd ik vanmorgen overvallen met een telefoontje van de heer Gaasterland van bureau 
Bing, die een start met het onderzoek wilde maken. Van hem mocht ik onder andere vernemen wat 
de Commissaris van de Koningin zou hebben besloten in reactie op mijn brief aan hem, terwijl ik zelf 
nog van niets wist. De heer Gaasterland wist me ook te vertellen dat hij op de hoogte was van de 
inhoud van de laatste brief die ik aan u heb gericht. Alleen deed die brief er volgens hem verder niet 
toe, want bureau Bing zou toch wel het onderzoek gaan verrichten en ik kon maar beter meewerken. 
Anders zou er een rapport worden opgesteld, waarin duidelijk zou staan dat ik mijn medewerking 
had geweigerd. Ook moest ik maar gaan nadenken over de voorwaarden, waaronder ik toch aan het 
onderzoek zou willen meewerken. Misschien vind u dat ik overdrijf, maar ik voelde mij opnieuw 
overvallen en geïntimideerd.  

In mijn ogen had het van zorgvuldigheid en respect van uw zijde getuigd, wanneer u eerst netjes en 
nauwgezet op de inhoud van mijn brief had gereageerd. Desnoods had u mij voor een gesprek 
kunnen uitnodigen om met mij van gedachten te wisselen en uw standpunt te motiveren. Het enige 
wat u tot nu toe echter heeft gedaan is het consequent en stelselmatig negeren van mijn 
overwegingen en zonder enige inhoudelijke motivatie uw eigen weg gaan. Met als gevolg dat ik 
vanmorgen door bureau Bing werd overvallen, terwijl mijn aan u gerichte brief nog niet beantwoord 
was. Ik ervaar het als vrij treurig om een paar uur na het telefoontje van bureau Bing een kort briefje 
van u per e-mail te moeten ontvangen, waarin u doet alsof uw neus bloedt. Van een onafhankelijke 
voorzitter van de gemeenteraad, die alle belangen op waarde weet te schatten en met respect 
omgaat met raadsleden, had ik een totaal andere houding verwacht. 

Bureau Bing heeft zich in mijn ogen ook gediskwalificeerd. Een zichzelf respecterend, volstrekt 
onafhankelijk en kwalitatief hoogwaardig onderzoeksbureau zou volstrekt anders geopereerd 
hebben, dan bureau Bing in deze heeft gedaan. Bureau Bing had op zijn minst alle betrokkenen 
vooraf schriftelijk moeten informeren over de start van het onderzoek, de aard van de aan hen 
verstrekte opdracht, de onderzoeksvragen, zoals door hen vertaald, de gehanteerde 
onderzoeksmethoden, de personen die het onderzoek zullen uitvoeren en hun expertise, de wijze 
van rapportage etc. Niets van dit alles is gebeurd en dat maakt bureau Bing voor mij ongeloofwaardig 
als bureau op het gebied van onderzoek. 

Geachte heer de Vos, 

Ik hoop nog steeds dat het mogelijk is om te komen tot een respectvolle oplossing, waar het gaat om 
een onderzoek naar de aard van mijn conflict met de PvdA en de daaraan gekoppelde vraagstukken 
van bestuurlijke integriteit. Ik wil daar graag een gesprek met u over aangaan. 
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Bijlage 10 
 
 
Nieuwegein, 24 november 2010 
 
Geachte heer Gaasterland, 
 
Vriendelijk bedankt voor het toezenden van aanvullende informatie. Tot mijn teleurstelling moet ik 
vaststellen dat het allesbehalve is waar ik om had gevraagd. De informatie waar ik op had gerekend, 
is er niet in terug te vinden. Wat u mij heeft gestuurd is feitelijk niet meer dan een schets van de 
aanleiding van het onderzoek en wat oppervlakkige zaken die al lang en breed bekend zijn. Een paar 
voorbeelden van wat er in mijn ogen aan informatie ontbreekt: 
 

 Een vertaling van de probleemstelling en globale onderzoeksvragen en een aantal concrete 
onderzoeksvragen (operationalisatie). 

 Een beschrijving van de werkwijze die gehanteerd zal worden tijdens het onderzoek en de 
diepgang daarvan (documentanalyse, mondelinge interviews, …). 

 De wijze van rapportage, aan wie er gerapporteerd zal worden en de mogelijkheden die er 
zijn om bij het constateren van onjuistheden tijdig hierop te kunnen reageren. 

 Wie er specifiek in het kader van het onderzoek benaderd zullen worden, direct of wellicht 
naar aanleiding van tussenuitkomsten: de (potentiële) onderzoeksgroep. 

 De expertise, achtergrond en ervaring van de betrokken onderzoekers en dan met name op 
het gebied van diepte-interviews en documentanalyse, blijkend uit publicaties en 
uitgevoerde opdrachten. 

 
In mijn ogen is het vooraf goed informeren van de potentiële deelnemers aan een onderzoek van 
cruciaal belang voor het slagen van het onderzoek, niet alleen in kwantitatieve zin (de respons), maar 
ook in kwalitatieve zin (geldigheid en validiteit/betrouwbaarheid van onderzoeksresultaten) en in 
termen van draagvlak (acceptatie van de onderzoeksresultaten). Dat is een van de belangrijkste 
zaken, die u in mijn ogen namens BING voor uw rekening had moeten nemen. Helaas hebt u dat nog 
steeds niet gedaan. 
 
Ik trek hierbij niet uw deskundigheid als onderzoeker in twijfel. Ik ben niet in de positie om dat te 
kunnen beoordelen. Wel moet ik concluderen dat u mij tot op heden op geen enkele wijze duidelijk 
heeft kunnen maken, dat ik er vanuit mag gaan dat sprake zal zijn van een onderzoek dat volgens de 
regels van de kunst zal worden uitgevoerd (wetenschappelijk verantwoord, gedegen, onafhankelijk, 
…). Dat neem ik u eerlijk gezegd toch best kwalijk. Het is wat mij betreft ook te laat om achteraf 
alsnog het onderzoek dat u wilt verrichten te legitimeren en van een goede onderbouwing te 
voorzien. Ik zie me tot mijn grote spijt dan ook genoodzaakt tot het afzien van deelname aan het 
onderzoek. 
  
Gezien de valse start die is gemaakt bij de opdrachtverstrekking door burgemeester de Vos (hij is 
immers belanghebbende) en bij de start van het onderzoek door BING, lijkt het mij verstandig dat u 
alsnog de onderzoeksopdracht teruggeeft. Daarna kan in alle rust door alle betrokkenen bepaald 
worden op welke wijze we kunnen komen tot een wetenschappelijk verantwoord onderzoek, dat wel 
op voldoende draagvlak kan rekenen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Haseena Bakhtali 
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Bijlage 11 
 
 
Date: Tue, 4 Jan 2011 10:56:40 +0100 
 
Geachte heer Gaasterland, 
  
Ik heb besloten om geen inhoudelijke reactie te geven op de concept-bevindingen die ik op 30 
december heb mogen inzien.  
  
De bezwaren uit mijn brief van 24 november blijven overeind staan, inclusief mijn bezwaar dat de 
burgemeester de opdrachtgever is van uw onderzoek, omdat zijn invloed op het gehele proces op 
deze manier onderbelicht blijft. 
  
Ik zie dan ook geen aanleiding om aan uw onderzoek mee te werken. 
  
Met vriendelijke groet, 
Haseena Bakhtali 
 
 
 
 
 
 


