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Het onderzoek, waarvan dit rapport verslag doet, is uitgevoerd in opdracht van de voorzitter van de 

gemeenteraad van Nieuwegein, burgemeester F.T.J.M. Backhuijs, door prof.dr. Hans van den Heuvel, 

verbonden aan de onderzoeksgroep Integriteit van Bestuur van de Vrije Universiteit in Amsterdam. 

 
Noch de burgemeester als opdrachtgever, noch mw. Bakhtali die als persoon de beschuldigingen en klachten 

heeft geuit, heeft een concept van dit rapport ter inzage ontvangen. Het rapport is in zijn definitieve vorm op de 

dag van publicatie ter kennis van de opdrachtgever, alsmede van mw. Bakhtali en van de raadsleden gebracht. 
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Inleiding 

 

Op verzoek van burgemeester F.T.J.M. Backhuijs als voorzitter van de gemeenteraad van 

Nieuwegein, wordt in dit rapport verslag gedaan van een onderzoek naar klachten en 

beschuldigingen die het lid van de eenmansfractie Núwegein, mw. Haseena Bakhtali in het 

recente verleden heeft geuit.
1
 In dit onderzoek worden die klachten en beschuldigingen tegen 

het licht gehouden.
2
 

Het onderzoek is uitdrukkelijk niet gericht tegen mw. Bakhtali als privépersoon, maar gaat 

over haar uitlatingen als raadslid, als politicus van de gemeente Nieuwegein. Het was de 

opdracht die uitlatingen op onafhankelijke en objectieve wijze te analyseren en te beoordelen. 

 

Aanleiding 
 

Aanleiding voor dit onderzoek zijn de al enkele jaren - na het uittreden van mw. Bakhtali uit 

de PvdA-fractie - aanhoudende en steeds wisselende beschuldigingen en klachten. Ze gaan 

over - wat samengevat kan worden als – integriteitsschendingen, ambtsmisbruik, 

belangenverstrengeling en plichtsverzuim. Het zijn beschuldigingen van één 

gemeenteraadslid, het lid van de fractie Stadspartij Núwegein, mw. Haseena Bakhtali. Zij is, 

zoals gemeld, in september 2010 uit de gemeenteraadsfractie van de PvdA gestapt. Haar 

fractie bestaat uit één raadslid. 

 

Voorafgaand aan de definitieve opdrachtverlening voor dit onderzoek heeft de voorzitter in de 

loop van februari 2013 de raad van dit onderzoek op de hoogte gesteld. Omdat dit onderzoek 

op mw. Bakhtali betrekking heeft, heeft de onderzoeker haar meteen aan het begin van het 

onderzoek gevraagd haar medewerking aan dit onderzoek te verlenen. 

Zij heeft daarmee ingestemd en er heeft een oriënterend gesprek plaatsgevonden. Daarin heeft 

zij de onderzoeker beloofd de onderwerpen aan te reiken die in haar ogen als beschuldigingen 

of klachten konden worden beschouwd. Die lijst - informatie uit de eerste hand dus - zou zijn 

bedoeld als mogelijke aanvulling op de selectie die de onderzoeker zelf reeds had gemaakt. 

Zij heeft zich - zonder opgaaf van redenen - echter niet aan deze belofte gehouden. 

 

Aard van de beschuldigingen 
 

De beschuldigingen richten zich zowel op het college, het presidium, de gemeenteraad en de 

raadsgriffier als op de ambtelijke dienst. De gemeenschappelijke grondslag van de 

beschuldigingen zijn integriteitsschendingen zoals ambtsmisbruik, belangenverstrengeling en 

plichtsverzuim. 

 

De dieper liggende beschuldiging is, dat de goede trouw en de zuiverheid van het handelen 

van personen in twijfel werden getrokken. 

 

De vraag die in dit onderzoek centraal staat, is dan ook wat de aard en inhoud zijn van de 

beschuldigingen en klachten en hoe hun waarheidsgehalte beoordeeld moet worden. 

                                                 
1
 Brief burgemeester F.T.J.M. Backhuijs aan onderzoeker, 22-3-2013, nr. Z:321646/B:239388; zie ook 

persbericht van de gemeente Nieuwegein, 22-3-2013, nr. 022. Hoogleraar onderzoekt aantijgingen Bakhtali, 

Algemeen Dagblad, editie regio Utrecht, 23-3-2013; Nieuwegein hoopt op rust na onderzoek, Algemeen 

Dagblad, editie regio Utrecht, 27-3-2013. 
2
 In dit onderzoek worden de termen ‘beschuldigingen’ en ‘klachten’ door elkaar gebezigd. Ze zijn hier in 

zakelijke zin bedoeld, er kleeft dus geen depreciërend waardeoordeel aan het gebruik van deze begrippen. 
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De beschuldigingen gaan vaak vergezeld van de bewering dat het gekritiseerde gedrag 

(ernstig) afbreuk doet aan het democratisch proces en aan de integere besluitvorming in de 

gemeente Nieuwegein. Daarbij haalt zij de bevolking van Nieuwegein erbij met de bewering 

dat die door het kennelijk laakbare gedrag of de beweerde bestuurlijke gebreken tekort is 

gedaan of daarvan als samenleving schade ondervindt. Uiteindelijk houden de 

beschuldigingen en klachten kritiek in op de wijze waarop openbare belangen worden 

behartigd. 

 

Een andere vraag die ook moet worden onderzocht, is of de in de vorige alinea aangevoerde 

legitimatie van het beroep op de democratie en het algemeen belang terecht is. Het kan 

namelijk ook zijn, dat de beschuldigingen moeten worden gezien in het perspectief van 

onderlinge animositeit in en tussen raadsfracties, van de gebruikelijke scherpe kantjes van het 

functioneren van de democratie, waarin oppositiefracties nu eenmaal scherper en 

persoonlijker reageren dan coalitiepartijen zich -  juist vanwege het belang van de coalitie - 

doorgaans veroorloven. 

 

De vraag is, kortom: wat zijn de beschuldigingen en klachten waard? Na het antwoord op 

deze vraag kan de lezer beoordelen in hoeverre de beschuldigde personen in meer of mindere 

mate niet integer hebben gehandeld, mw. Bakhtali niet integer is behandeld of dat zij de eer 

en goede naam van ambtsdragers en functionarissen van de gemeente Nieuwegein terecht of 

ten onrechte in het geding heeft gebracht. 

 

In het licht van het voorgaande is dit onderzoek bedoeld om een wetenschappelijk 

verantwoorde karakteristiek te geven van de validiteit van de beschuldigingen en klachten en 

daarover een onafhankelijk oordeel te geven. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling daarbij 

volledigheid na te streven. Als alle beschuldigingen en klachten tot op de bodem hadden 

moeten worden uitgezocht, zou dat veel tijd hebben gekost. Gezien ook de kosten die dat met 

zich zou brengen, zou dat uit maatschappelijk oogpunt onverantwoord zijn geweest, omdat de 

meerwaarde daarvan vrijwel nihil is. Meer weten levert in dit geval geen beter inzicht op in 

wat er aan de hand is. 

 

Methode van onderzoek 
 

Elke beschuldiging of klacht wordt in dit rapport geanalyseerd en gereconstrueerd aan de 

hand van schriftelijke bronnen die de onderzoeker heeft geraadpleegd. Onder die bronnen 

vallen emails, gemeentelijke nota’s en rapporten, brieven, raadsstukken, notulen en informatie 

van buiten de gemeente. Daardoor kunnen de analyses die in dit rapport zijn gemaakt, door 

anderen worden geverifieerd. 

 

Of de beschuldigingen op waarheid berusten, op welke gronden ze zijn gedaan en hoe ernstig 

ze zijn, dient in de eerste plaats aan de hand van documentenonderzoek duidelijk te worden. 

Vervolgens worden mogelijke hiaten in het onderzoeksmateriaal en onduidelijkheden via 

persoonlijke interviews opgehelderd. 

Het documentenonderzoek levert een overzicht van beschuldigingen en klachten op, omdat 

deze voor het grootste gedeelte in het mailverkeer tussen mw. Bakhtali en de gelaedeerde 

personen werden geuit. Bij die mails waren in veel gevallen bijlagen gevoegd. De 

geadresseerden reageerden op hun beurt weer via mails. 
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Het is desondanks mogelijk dat er klachten over het hoofd zijn gezien, bijvoorbeeld omdat ze 

in het systeem niet als zodanig werden herkend. Maar omdat dit tot de categorie van de 

toevalstreffers moet worden gerekend, kan worden aangenomen dat in dit onderzoek het 

overgrote deel van de klachten is geïnventariseerd. Hieruit volgt, dat de inventarisatie een 

getrouw beeld van de beschuldigingen en klachten heeft opgeleverd. Bovendien geldt: aan een 

boom zo volgeladen mist men…. 

 

Vanuit deze methodologische logica is dit onderzoek gebaseerd op correspondentie en 

documenten uit het mailverkeer tussen mw. Bakhtali en anderen. Het lag dan ook voor de 

hand om, nadat de onderzoeker zich in de materie had verdiept, als eerste het reeds eerder 

vermelde oriënterende gesprek met mw. Bakhtali te hebben. Ook werd al vermeld dat tijdens 

dat gesprek mw. Bakhtali de onderzoeker beloofde op diens verzoek een lijst met 

beschuldigingen en klachten te overleggen (haar grieven), maar dat zij deze belofte - zonder 

opgaaf van redenen - niet is nagekomen. 

 

Ook is het gemeentelijk raadsinformatiesysteem geraadpleegd, waarin vergaderstukken, 

raadsverslagen, moties en amendementen kunnen werden nagezien. Daar waar uitleg over de 

vergaarde informatie nodig was, werd die via interviews aangevuld. Alle emails en 

documenten die voor de analyse en beoordeling van de beschuldigingen en klachten werden 

geraadpleegd, zijn in de voetnoten verantwoord. 

 

Het lag voor de hand personen die in de beschuldigingen en klachten van mw. Bakhtali 

frequent voorkomen, te vragen nadere informatie te verstrekken. Met name zijn, na mw. 

Bakhtali, gesprekken gevoerd met burgemeester F.T.J.M. Backhuijs, plaatsvervangend 

raadsvoorzitter M.J. Monrooij en raadsgriffier mr. F.E. Contant. Verder is gesproken met een 

tweetal raadsleden, namelijk met mw. E. Kotkamp en de heer M. Stekelenburg. 

 

De onderzoeker werd - op zijn verzoek - bijgestaan door een deskundige vanuit de ambtelijke 

dienst, mw. drs. A.J. ter Horst, waarnemend hoofd Communicatie, Juridische en 

Personeelszaken van de gemeente Nieuwegein. Zij zorgde voor de technische ondersteuning 

van het onderzoek en de benodigde analyse van documenten. De (toenmalige) secretaresse 

van de burgemeester, mw. C. Bergman, leverde op verzoek van de onderzoeker vanuit het 

elektronisch archief van de gemeente alle emails en andere documenten aan die op de 

beschuldigingen betrekking hebben. Beide personen is de onderzoeker veel dank 

verschuldigd. 

 

Overweging 
 

Met de opdrachtgever is tevoren overeengekomen dat de onderzoeker zou volstaan met een 

onderzoek naar de beweerde integriteitsschendingen. Mochten daaruit aanwijzingen 

voortkomen die op strafbare feiten krachtens de Strafwet zouden duiden, dan zou hij daarover 

het gemeentebestuur apart rapporteren. De burgemeester moet dan, als vertegenwoordiger 

daarvan, op zijn beurt en krachtens zijn wettelijke plicht het Openbaar Ministerie inlichten. 

Ondanks beweringen in sommige beschuldigingen en klachten van mw. Bakhtali, is van 

strafbare feiten is evenwel niets gebleken. 
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Opdracht 
 

De opdracht voor het onderzoek luidt: 

Onderzoek de validiteit van de beschuldigingen en klachten die vanaf 2010 tot heden door 

mw. Bakhtali zijn geuit in de richting van het college, het presidium, de gemeenteraad, de 

raadsgriffier en de ambtelijke dienst en die gaan over - wat samengevat kan worden als - 

integriteitsschendingen, ambtsmisbruik, belangenverstrengeling en plichtsverzuim. 

Deze opdracht is gemodelleerd naar de volgende onderdelen:
3
 

 

a. Het onderzoek is erop gericht alle geuite beschuldigingen vanaf 2010 tot en met 

februari 2013 - dat wil zeggen na het onderzoek dat BING in 2009 heeft verricht
4
 - te 

inventariseren en naar afzonderlijke thema’s te groeperen. Omdat de beschuldigingen 

vaak op steeds weer andere personen zijn gericht, kan ook een beeld worden gegeven 

van personen en instanties die in het geding zijn gebracht. Het moet gaan om 

beschuldigingen die betrekking hebben op (vermeende) integriteitsschendingen zoals 

corruptie, belangenverstrengeling, plichtsverzuim, nepotisme of ambtsmisbruik. De 

beschuldigingen kunnen betrekking hebben op al of niet (oud-) leden van het college, 

het college als overheidsorgaan, (oud-)leden van de gemeenteraad, de gemeenteraad 

als overheidsorgaan, de griffie en op functionarissen van de ambtelijke dienst van 

Nieuwegein. 

 

b. De inventarisatie en ordening worden (zo mogelijk) onderbouwd met feiten, hetzij van 

degene die de beschuldiging heeft geuit als ook vanuit andere bronnen, zoals 

gemeentelijke documenten. Op deze wijze ontstaat een overzicht van en inzicht in de 

aard van de beschuldigingen en de validiteit van elke beschuldiging. 

 

c. Een evenwichtige beoordeling van de beschuldigingen, op grond van de verzamelde 

feiten en het voorhanden bewijsmateriaal pro of contra, aan de hand van inzichtelijke 

beoordelingscriteria. 

 

De beschuldigingen zullen mede worden beoordeeld in het kader van de gemeentepolitiek, 

omdat het voor de hand ligt te veronderstellen dat de beschuldigingen (ook) om politieke 

motieven zijn geuit. Deze omstandigheid hoeft weliswaar niet af te doen aan de ernst van de 

beschuldigingen, maar het is goed te bedenken dat politici in de politieke ‘arena’ tot op zekere 

hoogte een bepaalde speelruimte en directheid in hun uitingen en hun functioneren moeten 

worden gegund. Kortom: horen de beschuldigingen bij het politieke proces of zijn ze zodanig 

insinuerend en beledigend dat zij de eer en goede naam van de beschuldigde (kunnen) 

aantasten en derhalve als onrechtmatige daad kunnen worden aangemerkt. 

 

Doelstelling 
 

De doelstelling van het onderzoek is erop gericht de beschuldigingen op zo goed mogelijke en 

transparante wijze in kaart te brengen en ze aan een onafhankelijk en objectief oordeel te 

onderwerpen. 

                                                 
3
 Voorstel voor onderzoek naar beschuldigingen van het raadslid mw. Haseena Bakhtali, 5-3-201, nr. 2013, 122. 

4
 Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten, Onderzoek vermeend druk uitoefenen door bestuurders van de 

gemeente Nieuwegein, 10 januari 2010, uitgebracht aan de burgemeester. 
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De bedoeling van de raadsvoorzitter is om schoon schip te maken: alle beschuldigingen 

moeten worden doorgelicht, zodat ze elk op hun validiteit (hier bedoeld als geldigheid en 

daardoor betrouwbaarheid) kunnen worden beoordeeld. 

 

Doeltreffendheid en doelmatigheid 
 

In het onderzoek moeten de doeltreffendheid en doelmatigheid van het onderzoek zoveel 

mogelijk met elkaar in evenwicht zijn. Met de doeltreffendheid van het onderzoek wordt 

aangegeven dat de bedoeling van de opdrachtgever optimaal wordt bereikt, namelijk 

duidelijkheid te geven over de aard, inhoud, reikwijdte en het waarheidsgehalte van de 

beschuldigingen. Doelmatigheid heeft betrekking op de tijd en kosten ervan. Deze moeten 

binnen redelijke grenzen blijven. 

 

Hoor en wederhoor 
 

In het onderzoek wordt geen hoor en wederhoor toegepast, omdat er in dit rapport geen 

informatie is opgenomen uit gesprekken die zijn gevoerd. Alle informatie in dit rapport is 

ontleend aan schriftelijke bronnen. De verantwoording daarvan staat in de voetnoten. Via de 

bronvermeldingen is de informatie verifieerbaar. 

 

Beoordelingscriteria 
 

Om de beschuldigingen op hun validiteit (geldigheid) te kunnen beoordelen, is een 

toetsingskader nodig. Dat moet algemeen geldig en duidelijk zijn. Omdat het niet gaat om 

beleidsinhoudelijke oordelen, heeft de onderzoeker zijn beoordelingscriteria ontleend aan 

normen van integriteit, te meer daar mw. Bakhtali in haar beschuldigingen duidt op 

onfatsoenlijk, oneerlijk, (moreel) onjuist gedrag, misbruik van het ambt en zelfs op 

belangenverstrengeling. 

 

De criteria zijn ontleend aan de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en uiteraard de 

gedragscode van de gemeente Nieuwegein. Alleen die normen zijn gekozen die voor het 

handelen van bestuurders en raadsleden relevant zijn en die golden in de tijd waarover dit 

onderzoek handelt.5 

Vooropgesteld zij, dat raadsleden en bestuurders bij hun handelen de kwaliteit van het 

openbaar bestuur centraal moeten stellen. De kwaliteit van bestuurlijk en politiek handelen is 

in eisen neergelegd. Deze eisen gelden voor elk orgaan in het openbaar bestuur. Ze vormen 

het fundament van de democratische rechtsstaat en worden gerangschikt onder het begrip 

goed bestuur, good governance.
6
 

 

Een van die eisen van good governance is de integriteit van het openbaar bestuur. Vertaald 

naar het onderwerp van dit onderzoek: raadsleden en bestuurders moeten integer handelen, ze 

moeten onkreukbaar zijn, zowel als orgaan (volksvertegenwoordiging en bestuursorgaan) als 

ieder raadslid en iedere bestuurder afzonderlijk. 

 

                                                 
5 Gedragscode college van burgemeester en wethouders, vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 6 

maart 2003. Gedragscode raadsleden en commissieleden niet-raadsleden, vastgesteld in de openbare 

raadsvergadering van 6 maart 2003. 
6
 Bestuurskunde, jrg. 2011, nr. 2, themanummer goed bestuur. 
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Dat betekent dat een raadslid of bestuurder handelt naar en zich gedraagt in overeenstemming 

met de geldende wetten en regels en algemeen maatschappelijk geaccepteerde waarden en 

normen. In het bijzonder respecteert een bestuurder of politicus de regels zoals deze door de 

gemeente zelf zijn vastgesteld. Integere politici en bestuurders vervullen hun taak en functie 

verder naar de daaraan te stellen professionele eisen, in overeenstemming met hun positie en 

verantwoordelijkheden waarop zij in redelijkheid aanspreekbaar zijn en in overeenstemming 

met de geldende morele normen. 

 

Daarnaast moeten zij zich verantwoorden voor de keuzen die zij maken. Meer specifiek 

betekent dit dat de politicus en bestuurder op zorgvuldige wijze omgaan met bevoegdheden, 

macht, middelen en verantwoordelijkheden waarover zij ten behoeve van het algemene belang 

beschikken, daarover verantwoording afleggen en burgers en collega’s op correcte wijze 

behandelen.
7
 

 

Wil men de politiek en het bestuur in Nieuwegein beoordelen, dan gelden de volgende eisen: 

 

 dienstbaarheid: het handelen is altijd en volledig gericht op het belang van de 

gemeente en op de organisaties en burgers die daar onderdeel van uit maken, 

 functionaliteit: het handelen heeft een herkenbaar verband met het ambt of de 

functie die men in het bestuur van de gemeente vervult, 

 onafhankelijkheid: het handelen wordt gekenmerkt door onpartijdigheid, geen 

vermenging met oneigenlijke belangen, iedere schijn van vermenging moet 

worden vermeden, 

 openheid: het handelen is transparant, opdat optimale verantwoording mogelijk is 

en de controlerende organen volledig inzicht hebben in het handelen van de 

bestuurder en zijn beweegredenen daarbij, 

 betrouwbaarheid: op een bestuurder en politicus moet men kunnen rekenen, hij 

houdt zich aan zijn afspraken; kennis en informatie waarover hij uit hoofde van 

zijn ambt of functie beschikt, wendt hij aan voor het doel waarvoor die zijn 

gegeven, 

 zorgvuldigheid: het handelen van een bestuurder en politicus is zodanig dat alle 

organisaties en burgers op gelijke wijze en met respect worden bejegend; belangen 

van partijen worden op correcte wijze afgewogen. 

 

Zoals vermeld, is ook de gedragscode voor bestuurders en gemeenteraadsleden van 

Nieuwegein relevant voor de beoordeling van de beschuldigingen en klachten. Door het 

enkele feit dat een bestuursorgaan een dergelijke gedragscode tot eigen beleid heeft gemaakt, 

hebben de daarin opgenomen eisen, voorschriften en verplichtingen de status van 

beleidsregels en hebben zij daardoor een zichzelf bindende werking. 

De gedragscode voor raadsleden van de gemeente Nieuwegein is summier in het noemen van 

onderwerpen die expliciet onder de integriteitscode vallen. Alleen belangenverstrengeling en 

aanbesteding, nevenfuncties, omgaan met informatie, geschenken, bestuurlijke uitgaven, 

declaraties, creditcards, gebruik van gemeentelijke voorzieningen en reizen in het buitenland 

zijn erin opgenomen.
8
 

 

                                                 
7
 G. de Graaf & L.W.J.C. Huberts, Integriteit in het Nederlands openbaar bestuur, in R. Andeweg & J. 

Thomassen (red.), Democratie doorgelicht. Het functioneren van de Nederlandse democratie, Amsterdam: 

Leiden University Press, 2011, p. 477-497. J.H.J. van den Heuvel, L.W.J.C. Huberts & E.R. Muller, Handboek 

Integriteit. Integriteit en integriteitsbeleid in Nederland, Deventer: Kluwer, 2012. 
8
 Gedragscode bestuurlijke integriteit, 7 maart 2003. 
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Het gedrag van raadsleden en bestuurders moet evenwel aan een ruimere scope van eisen 

voldoen dan in de gedragscode van Nieuwegein zijn opgenomen. Het moet ook gaan om 

laakbaar en schadelijk handelen, om gedrag of uitlatingen die niet passen bij de waardigheid 

of de voorbeeldfunctie van het raadslid of gedrag dat in de samenleving als onwenselijk of 

onaanvaardbaar geldt.
9
 

 

Wat vooraf ging en volgde 
 

Mw. Bakhtali was, tot zij in de gemeenteraad een eigen koers koos, lid van de PvdA-fractie in 

de gemeenteraad van Nieuwegein. Er ontstond tussen haar en de fractie een 

vertrouwensbreuk, waardoor zij de fractie verliet om zelfstandig verder te gaan. Deze 

mededeling deed zij in haar brief van 28 september 2010 aan de voorzitter van de raad.
10

 

 

Zij verzocht de voorzitter haar brief voor de eerstvolgende openbare raadsvergadering te 

agenderen. Mw. Bakhtali stuurde eveneens een afschrift van haar brief naar raadsleden en 

fractieassistenten.
11

 In de raadsvergadering van 27 oktober 2010 werd de lijst van ingekomen 

stukken vastgesteld. Op de lijst stond de brief, waarbij mw. Bakhtali haar vertrouwen in de 

PvdA-wethouder en de PvdA-fractievoorzitter opzegde en aankondigde als zelfstandige 

fractie door te gaan.
12

 Naar aanleiding daarvan werd tijdens die raadsvergadering een ingelast 

agendapunt behandeld.
13

 Welke grieven zij tegen de PvdA-wethouder en de PvdA-

fractievoorzitter koesterde, wordt later in dit rapport uiteengezet. 

 

Overigens beweerde mw. Bakhtali later, geheel ten onrechte, dat haar brief aan de 

burgemeester een vertrouwelijk karakter had.
14

 De burgemeester repliceerde, dat op geen 

enkele wijze uit de tekst kon worden opgemaakt, dat haar brief als vertrouwelijk was bedoeld. 

De burgemeester kon met reden stellen: ‘De brief beschouw ik als jouw formele mededeling, 

dat je uit de PvdA 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.’
15

 

Een persbericht van mw. Bakhtali meldde begin maart 2012, dat zij met haar fractiegenoot 

Ron Theben Terville ‘vanuit de fractie Bakhtali’ de politieke partij Núwegein had opgericht.
16

 

 

De burgemeester maakte daarvan in de raadsvergadering van 28 november 2012 melding. 

Vanaf dat moment wordt Stadspartij Núwegein (Nú-wegein of NU-wegein) als politieke 

partijnaam gehanteerd.
17

 Kennelijk wilde zij deze naam ook als fractieaanduiding gebruiken. 

Er ontstond evenwel onenigheid over de naamgeving. 

In een brief aan mw. Bakhtali  van 25 oktober 2012 van het presidium/de burgemeester werd 

aangegeven dat de aanduiding ‘Nu-wegein’, ‘een naam die niet voorkomt in de gemeenteraad 

van Nieuwegein’, voortaan van haar correspondentie zou worden verwijderd; deze zou als 

fractie op het RIS (het elektronische Raads Informatie Systeem) worden geplaatst.
18

 

                                                 
9
 Kamerstukken II, vergaderjaar 2002-2003, 28 244, nr. 9, p. 8-9. 

10
 Brief mw. H. Bakhtali aan vz gemeenteraad Nieuwegein, 28-9-2010, nr. 2010/14050. 

11
 Verslag raadsvergadering, 27 oktober 2010, p. 58 (2010-391). 

12
 2010-345, nr. 10 

13
 2010-391, p. 58 e.v. 

14
 Brief mw. Bakhtali aan burgemeester De Vos, 7-3-2011, raadsstuk nr. 2011-088. 

15
 Brief burgemeester De Vos aan mw. Bakthali, 19-10-2010. 

16
 2010-346. 

17
 Verslag van de raad van 28 november 2012, 2013-002, p. 2. 

18
 Raadsdocument nr. 2012-393. Email Contant (onder de naam Ringelestijn) aan mw. Bakhtali, 26-10-2012. 
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Op zichzelf zou deze belemmering vanzelf worden weggenomen na de eerstvolgende raadsvergadering waarin 

de nieuwe naam was medegedeeld.
19

 Uitgangspunt van ons kiesstelsel is namelijk, dat volksvertegenwoordigers 

op persoonlijke titel worden gekozen en benoemd (artikel 27 Gemeentewet). De volksvertegenwoordiger heeft 

op grond daarvan de mogelijkheid tussentijds van fractie te veranderen of zelfstandig verder te gaan. De raad 

heeft daarin geen zeggenschap, evenmin in fusies of splitsingen, noch in de naamvoering van een fractie. Het 

staat een fractie of raadslid dat zich afsplitst, vrij een nieuwe naam te kiezen. De Kieswet laat zich niet uit over 

de vraag of deze persoon dan wordt aangeduid met de nieuwe naam of als ‘onafhankelijk raadslid’. Met de 

veranderde situatie wordt overigens pas rekening gehouden met ingang van de eerstvolgende raadsvergadering 

na de mededeling daarvan. 

 

Deze zaak kreeg daarna een tweeledig karakter. 

 

Het eerste gedeelte gaat over het onderzoek dat Bing in opdracht van de toenmalige 

burgemeester naar beschuldigingen van mw. Bakhtali instelde. Die beschuldigingen waren 

aan haar voormalige PvdA-fractie gericht. Zij stelde dat vanuit haar fractie haar brief aan de 

burgemeester ter kennis van de Stichting Welzijn Nieuwegein (hierna SWN) was gebracht. 

Bij die welzijnsstichting werkte zij. Daardoor zou de werksituatie verstoord zijn geraakt. 

Volgens haar was een drietal partijgenoten daaraan debet, namelijk de toenmalige PvdA-

wethouder, de PvdA-fractievoorzitter en een raadslid van de PvdA. 

 

Zij betichtte haar voormalige partijgenoten van niet-integer gedrag (intimidatie, manipulatie, 

machtsmisbruik en belangenverstrengeling). De beweerde belangenverstrengeling zou 

betrekking hebben op de relatie tussen de PvdA-fractie en de SWN. De beschuldigingen 

werden door Bing onderzocht. Uit dat onderzoek blijkt, dat uit de feitelijke gang van zaken 

geen aanwijzingen kwamen van intimidatie, manipulatie, machtsmisbruik en 

belangenverstrengeling of het uitoefenen van druk op de welzijnsstichting in relatie tot de 

dienstbetrekking van de (inmiddels voormalige) medewerkster mw. Bakhtali. 

 

Het rapport stelt, dat de wijze waarop in dit conflict de subsidierelatie van de gemeente met de 

welzijnsstichting aan de orde was gesteld, niet als drukmiddel kon worden aangemerkt. De 

subsidierelatie was evenmin bij de directeur van de welzijnsstichting aan de orde gesteld. Van 

overtreding van de gedragscode of andere wettelijke bepalingen was niets gebleken. 

Het ervaren van druk moet, aldus nog steeds het rapport, als een subjectief gegeven worden 

beschouwd, tenzij evident - in redelijkheid objectiveerbare - grenzen waren overschreden. 

Daarvan was niets gebleken. 

 

Volgens het onderzoeksrapport had mw. Bakhtali niet duidelijk gemaakt waaruit die druk zou 

hebben bestaan. Over de beschuldigingen van mw. Bakhtali van intimidatie, manipulatie, 

machtsmisbruik en belangenverstrengeling, werd geconcludeerd dat die ‘passen in het beeld 

van een verstoorde verhouding, maar dat er geen aanwijzingen (waren) dat dergelijke 

gedragingen zich hadden voorgedaan’. 

 

Bij het Bing-rapport plaatst de onderzoeker de volgende kanttekeningen. 
 

In de eerste plaats wordt in het rapport een overzicht gegeven van het verloop van de gebeurtenissen rond het 

uittreden van mw. Bakhtali uit de PvdA-fractie, evenals haar dienstverband bij SWN en de relatie tussen de 

PvdA-fractie en SWN. Het overzicht is in hoofdzaak samengesteld aan de hand van interviews met een aantal 

betrokkenen. Het probleem met interviews is, dat daarmee slechts ervaringen, percepties, zienswijzen en 

meningen van betrokkenen worden opgetekend. Daarmee is nog niet gezegd, dat hun relaas feitelijk juist of 

betrouwbaar is. Het is noodzakelijk allereerst uit te gaan van de feiten zoals die in documenten vastliggen. 

Interviews kunnen hoogstens een toegevoegde waarde hebben. De kwaliteit van het onderzoek is dus ongewis. 

                                                 
19

 Art. 7 Reglement van orde, gemeenteraad Nieuwegein, vastgesteld 8 juli 2009. 
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In de tweede plaats is het de vraag of de onderzoeksopdracht die de gemeente aan Bing gaf, conform de 

bedoelingen van mw. Bakthali was. Zij wees de onderzoeker al in een vroeg stadium op ernstige bezwaren.
20

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad meldde zij ‘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’.
21

 In het onderzoek werd echter alleen gerept 

over mogelijke intimidatie, manipulatie en machtsmisbruik. Geen inhoudelijke aandacht werd besteed aan de 

onderliggende problematiek waar mw. Bakhtali op doelde, namelijk dat er wellicht ongewenste betrekkingen 

tussen de PvdA-fractie en SWN bestonden. Kennelijk zouden een of meer leden van de plaatselijke PvdA en 

leden van de PvdA-fractie banden onderhouden met SWN. Omdat deze stichting vanuit gemeentelijke gelden 

werd gefinancierd, zou er misschien sprake kunnen zijn van (de schijn van) functionele belangenverstrengeling. 

De beschuldiging van mw. Bakhtali moet wellicht in dat licht worden geïnterpreteerd. 

Overigens impliceert dit niet dat mw. Bakhtali gelijk zou hebben met haar beschuldiging van 

belangenverstrengeling. Omdat ze die onvoldoende geconcretiseerd heeft en het dus niet duidelijk was wat 

precies moest worden onderzocht, valt haar beschuldiging vooralsnog onder de categorie insinuaties. De 

onderzoekers hebben echter nagelaten dit aspect aan het begin van hun onderzoek te verduidelijken en verder uit 

te zoeken. 

In de derde plaats weigerde burgemeester De Vos het verzoek van mw. Bakhtali (zie het vervolg) te honoreren 

om na het Bing-rapport een onderzoek in te stellen naar de vermeende belangenverstrengeling. Hij vond dat er al 

een onderzoek was ingesteld. Dat voedde tevens de idee dat het om een intern probleem ging, dat alleen de 

fractie van de PvdA raakte. Bing is daar kennelijk voetstoots in meegegaan door PvdA-ers te interviewen. De 

burgemeester maakte haar dat later ook duidelijk, namelijk dat hij ‘alle discussie etc. met en binnen de PvdA als 

een interne aangelegenheid’ beschouwde,’ waar ik als voorzitter van de raad geen rol in heb’.
22

 

 

Het Bing-onderzoek stelde vast, dat de beschuldigde bestuurders zich in hun mailverkeer 

correct tegenover mw. Bakhtali hadden opgesteld. Het doorsturen van de brief van een PvdA-

raadslid naar de welzijnsstichting betekende geen schending van vertrouwelijkheid. 

Het rapport van Bing werd in de raadsvergadering van 23 april 2011 unaniem voor 

kennisgeving aangenomen.
23

 
 

Over het openbare karakter van de brief van mw. Bakhtali aan burgemeester De Vos merkt de onderzoeker op, 

dat op basis van de Gemeentewet aan informatie slechts het karakter van openbaar of geheim wordt meegegeven. 

Er bestaat geen vertrouwelijkheid op grond van de Gemeentewet. In de Algemene wet bestuursrecht wordt wel 

over vertrouwelijkheid gerept, maar daar gaat het om het informatieverkeer tussen burgers en bestuursorganen.
24

 

In de tweede plaats had mw. Bakhtali de burgemeester zelf verzocht haar brief voor een (openbare) 

raadsvergadering te agenderen. Ten slotte werd haar brief namens haar in kopie aan raadsleden en 

fractieassistenten gestuurd. De brief had dan ook niet het karakter van (de niet bestaande) vertrouwelijkheid en 

zeker niet van geheim. 

In de derde plaats moet worden geconcludeerd, dat de brief van mw. Bakhtali aan de voorzitter van de 

gemeenteraad per definitie een openbaar karakter droeg, omdat zij melding maakte van gewijzigde politieke 

verhoudingen in de raad als bestuursorgaan. De mededeling over de oprichting van de nieuwe fractie was niet 

alleen relevant voor de burgemeester, maar voor de gehele gemeenteraad, omdat haar uittreden uit de PvdA-

fractie de verhoudingen in de gemeenteraad direct raakte. Vandaar dat mw. Bakhtali haar brief naar andere 

personen stuurde. 

Ten slotte kan er van worden uitgegaan, dat de desbetreffende brief op verzoek van leden van de raad in een 

vergadering onderwerp van een openbaar debat had kunnen zijn. 
 

Het tweede deel speelde zich af op 7 maart 2011, toen mw. Bakhtali een klacht indiende tegen 

onder meer de handelwijze van burgemeester De Vos. 

                                                 
20

 Email Brief mw. Bakhtali aan de heer Gaasterland (Bing), 24-11-2011. Email Brief mw. Bakhtali aan 

burgemeester De Vos, 17-11-2010, bijlage bij raadsstuk 2011-088. 
21

 Email Brief mw. Bakhtali aan vz gemeenteraad, 15-11-2010, bijlage bij raadsstuk 2011-088. 
22

 Email Brief burgemeester De Vos aan mw. Bakhtali, 19-10-2010, bijlage bij raadsstuk 2011-088. 
23

 Verslag vergadering gemeenteraad op 16-3-2011, nr. 2011-098. 
24

 Art. 2:5 Awb. 
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Zij beschuldigde hem (kennelijk als raadsvoorzitter) in termen van ‘niet onafhankelijk, 

onzorgvuldig, weinig professioneel, onwelwillend en onvoldoende voortvarend’. Hij weigerde 

na het Bing-onderzoek volgens haar een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de door 

haar beweerde belangenverstrengeling tussen PvdA en SWN.
25

 

 

De reden van haar verzoek was haar kritiek op het integriteitsonderzoek van Bing naar de 

vermeende belangenverstrengeling tussen de PvdA-fractie en SWN.
26

 Het ging met name om 

PvdA-wethouder Lubbinge, PvdA-fractievoorzitter Adriani en de PvdA-fractieleden Bamberg 

en Den Broeder. Het onderzoek van Bing ‘was uitsluitend gebaseerd op verklaringen van 

personen die allen op de een of andere wijze een relatie met elkaar hebben en zelfs tot op 

zekere hoogte van elkaar afhankelijk zijn: de leden van de PvdA en leidinggevenden van de 

SWN’. Volgens haar waren machtsmisbruik, belangenverstrengeling en intimidatie niet door 

Bing onderzocht. Van een gedetailleerde en eenduidige onderzoeksopdracht was volgens haar 

geen sprake. 

 
De onderzoeker tekent hierbij aan dat het een geheel andere vraag is of het vanuit de PvdA-fractie correct was de 

brief naar de welzijnsstichting door te sturen. Dit is evenwel geen kwestie die in de gemeenteraad thuishoort. Het 

ging bij dit aspect (overigens van geringe importantie) om een interne fractieaangelegenheid. Die hoorde 

inderdaad in de fractie thuis of wellicht in de plaatselijke PvdA-partijorganisatie. Dit was in ieder geval geen 

bestuurlijke aangelegenheid en ook geen zaak voor de gemeenteraad. 

 

In haar brief bepleitte zij een onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling tussen PvdA 

en WSN. Dat onderzoek kwam er niet. 

De oorzaak daarvan was dat de raad volgens haar op het verkeerde been was gezet. Dat 

gebeurde volgens mw. Bakhtali door manipulatief handelen en misleiding van het presidium, 

meer specifiek door de heer Monrooij, die als waarnemend voorzitter van de raad de 

burgemeester verving (omdat de klacht op de burgemeester als voorzitter van de raad 

betrekking had). 

De werkelijkheid is als volgt. Begin januari 2012 vroeg mw. Bakhtali de Nationale 

ombudsman een onderzoek in te stellen naar aanleiding van haar klacht over het optreden van 

de burgemeester van Nieuwegein.
27

 De ombudsman liet haar weten dat er geen ruimte was 

voor onderzoek, omdat de meerderheid van de raad de gedraging van de burgemeester 

(weigering van het gevraagde onderzoek) had gesanctioneerd. De ombudsman wees er terecht 

op, dat niet de Algemene wet bestuursrecht van toepassing was, maar dat de raad op grond 

van de Gemeentewet tijdens een openbaar debat zijn oordeel kon geven.
28

 

Dat gebeurde ook en de raad besloot de behandeling van de klacht in handen van het 

presidium te leggen. Het raadsvoorstel was tweeledig: 

 

a. behandeling van de klacht tegen de burgemeester werd in handen van het presidium 

gelegd, 

b. het presidium moest een preadvies uitbrengen over een door een onafhankelijke 

commissie uit te brengen onderzoek.
29

 

 

                                                 
25

 Brief mw. Bakhtali aan de gemeenteraad, 7-3-2011, bijlage bij raadsstuk 2011-088. De stichting SWN is 

inmiddels omgevormd tot de commerciële onderneming Movactor die onder andere in Nieuwegein allerlei 

welzijnsdiensten aanbiedt. 
26

 Brief mw. Bakhtali aan burgemeester, 27-8-2011, nr. 2011-299. 
27

 Brief mw. H. Bakhtali aan Nationale ombudsman, 18 januari 2012. 
28

 Brief Nationale ombudsman aan mw. Bakhtali, 15-2-2012, nr. 2011.10852 006. 
29

 Raadsvoorstel 9-3-2011, nr. 2011-088. 
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De raad besliste dat de volgende leden van het presidium werden aangewezen om de klacht te 

onderzoeken: mevrouw E. Kotkamp en de heren M.J. Monrooij, H.J. Troost en J.R.C van 

Everdingen. 

Op 16 maart 2011 stemde de raad hiermee in, maar schrapte op grond van een aangenomen 

amendement (21-10 stemmen) het tweede deel van het voorstel over het preadvies.
30

 Het 

presidium hoefde niet met een preadvies te komen over het al of niet instellen van een 

onafhankelijke commissie. Bing had de zaak voldoende onderzocht en daarmee was de kous 

af.
31

 

 

De commissie stelde vervolgens de raad op 29 maart 2011 voor de klacht van mw. Bakhtali 

van 7 maart 2011 niet-ontvankelijk te verklaren. De commissie had zich door interne 

deskundigen van de gemeente en door een externe deskundige (van CMS Derks Star Busman 

advocaten en notarissen uit Arnhem) laten bijstaan. De commissie onderbouwde haar voorstel 

met het advies van laatstgenoemd kantoor.
32

 Dat advies kwam tot de (juiste) conclusie, dat 

noch op grond van de Awb en jurisprudentie van de Nationale ombudsman, noch op grond 

van de interne klachtenregeling van de gemeente Nieuwegein de gemeenteraad gehouden was 

de klacht van mw. Bakhtali ontvankelijk te verklaren. 

 

De reden was dat de burgemeester handelde in zijn hoedanigheid van voorzitter van de raad. 

Hij trad niet op als bestuursorgaan. Bovendien werd opgemerkt, dat de plicht tot behandeling 

van de klacht niet zover reikt dat onderlinge gedragingen van leden van een bestuursorgaan 

moeten worden behandeld. De raad stemde in meerderheid met de voorgestelde niet-

ontvankelijkheid in.
33

 

 

Tijdens deze raadsvergadering werd een VVD-motie ingediend.
34

 Daarin werd het raadslid 

Bakhtali opgeroepen de niet-ontvankelijke klacht in te trekken en van verdere acties af te zien. 

De achterliggende reden was, dat het klachtrecht niet bedoeld was voor het doel dat mw. 

Bakhtali nastreefde. Aan de motie kan enig politiek opportunisme niet ontzegd worden, want 

de wens werd erin uitgesproken dat de raad in samenwerking met de andere gemeentelijke 

bestuursorganen zich weer primair ‘aan het nemen van goede democratische besluiten voor de 

Nieuwegeinse burgers, bedrijven en instellingen’ zou kunnen wijden. De motie werd met 19 

stemmen voor en 12 tegen aangenomen. 

 

Rond de stemming over deze motie ontstond onenigheid. De voorzitter deelde mee, dat 

krachtens het Reglement van Orde mevrouw Bakhtali wel de beraadslagingen daarover mocht 

bijwonen, maar niet aan de stemming mocht meedoen. Zo geschiedde. Daarna werd, zoals 

gebruikelijk, de mogelijkheid geboden tot het afleggen van een stemverklaring, waarbij ook 

mw. Bakhtali het woord wilde voeren. De voorzitter stond dit (terecht) niet toe, omdat zij niet 

aan de stemming had deelgenomen. 

 
Over het afleggen van een stemverklaring regelt het Reglement van Orde voor de gemeenteraad (versie van 16-

07-2009) in artikel 28 het volgende: Na het sluiten van de beraadslaging en voordat de raad tot stemming 

overgaat, heeft ieder lid het recht zijn stemgedrag kort te motiveren in een stemverklaring. Artikel 28 van de 

Gemeentewet stelt dat een lid van de raad niet aan de stemming mag deelnemen over ‘een aangelegenheid die 

hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken’. 

                                                 
30

 2011-088; 2011-098; 2011-097. 
31

 Motie M1 bij besluitenlijst 16-3-2011, 2011-097. 
32

 Nota onderzoekscommissie aan raad, 29-3-2011, nr. 2011-107. Memo CMS Derks Star Busman aan 

gemeenteraad Nieuwegein, 29-3-2011, raadsstuk nr. 2011-107. 
33

 Verslag raadsvergadering van 30 maart 2011, 2011-162. 
34
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Beschuldigingen 
 

In de periode die wij hebben onderzocht, in casu de beoordeling van het onderzoeksrapport 

van Bing tot en met het verlenen van de opdracht aan de onderzoeker (22 maart 2013), heeft 

mw. Bakhtali een groot aantal klachten en beschuldigingen openbaar gemaakt. 

 

Die beschuldigingen gaan over integriteit. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling op de 

beleidsinhoud van de beschuldigingen in te gaan. Anders zou de onderzoeker op de stoel van 

verantwoordelijke politici en bestuurders gaan zitten of een oordeel geven over goed of fout 

beleid, over juiste of onjuiste beleidskeuzes of beleidsprocedures. 

Geen oordeel dus over beleid en politiek, wel over de aard van de beschuldigingen die mw. 

Bakhtali heeft geuit en over de wijze waarop de gemeente daarmee is omgegaan. Bij de 

beoordeling ervan gaat het erom de handelwijze van raadsleden, ambtsdragers en ambtelijke 

functionarissen te beoordelen. Dat beoordelen gebeurt in het licht van het gegeven 

toetsingskader, zoals in het voorgaande uiteengezet. 

De beschuldigingen en klachten worden hier in willekeurige volgorde behandeld, omdat elke 

beschuldiging of klacht vaak op meerdere onderwerpen en personen betrekking heeft en in de 

tijd doorloopt. Een eenduidige orde is daarin niet aan te brengen. 

 

Afscheid burgemeester De Vos 
 

In een open brief aan voormalig burgemeester De Vos van Nieuwegein (gepubliceerd op de 

website www.dichtbij.nl op 12 maart 2012) werd hem achteraf de vraag voorgelegd waarom 

hij niet vooraf had aangegeven dat hij het op prijs zou stellen dat de kosten van zijn afscheid 

‘binnen bepaalde grenzen’ zouden blijven.
35

 De kosten bedroegen ruim 53.200 euro, inclusief 

zijn bezoek aan twee stedenbanden, namelijk in Namibië en Polen en inbegrepen de kosten 

van een delegatie uit Namibië. 

 
Ter verduidelijking zij hier vermeld, dat Nieuwegein sinds 1994 een stedenband heeft met twee partnersteden: de 

Poolse stad Pulawy en de stad Rundu in Namibië. Voor beide partnersteden zijn er in Nieuwegein vrijwilligers 

die zich inzetten voor het onderhouden van de relatie met de inwoners van Pulawy en Rundu. Ook zijn er 

maatschappelijke organisaties (scholen, ziekenhuizen, sportorganisaties en culturele groepen) die met de 

partnersteden contact onderhouden. De stedenband krijgt mede vorm door gemeentelijke uitwisseling. 

De heer De Vos was van 2000 tot 2011 burgemeester van Nieuwegein. Bij zijn afscheid op 29 april 2011 werd 

hij tot ereburger benoemd. Om zijn afscheid voor te bereiden werd een werkgroep in het leven geroepen, 

bestaande uit een wethouder, de gemeentesecretaris, een communicatieadviseur van het college en de 

secretaresse van de burgemeester. 

 

Omdat het afscheid in het geheim moest worden voorbereid, had de wethouder de 

coalitiepartijen mondeling over de opzet van het afscheid geïnformeerd. Er was om deze 

reden geen vermelding in een of andere besluitenlijst opgenomen. In november 2010 werd 

wel een kostenraming gemaakt.
36

 De kosten werden betaald uit het reguliere budget 

Representatiekosten college. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2011 in de 

raadsvergadering van 29 juni 2011 stemde de raad - mede met het oog op de 

burgemeesterswisseling - in met het verhogen van het budget Representatiekosten 2011.
37
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De fractie Bakhtali stemde tegen de Voorjaarsnota.
38

 Voorafgaand aan de raad was de 

Voorjaarsnota in de raadssessie Algemene Bestuurlijke Zaken op 15 juni 2011 aan de orde 

gesteld, waar de wethouder uitleg gaf over de besteding van het budget Representatiekosten 

college 2012.
39

 

Het college gaf op verzoek van de raad in 2011 inzicht in het budget voor 2012.
40

 Mw. 

Bakhtali kreeg op haar verzoek van 2 maart op 8 maart 2012 ter griffie inzage in de stukken.
41

 

 

Presidium 
 

Op 27 augustus 2011 stuurde mw. Bakhtali een brandbrief aan de burgemeester.
42

 Zij stelde 

dat de raad ‘stelselmatig wordt gehinderd en gesaboteerd door de agendacommissie’ (het 

presidium). Ze wees erop dat in haar ogen het presidium dienstbaar is aan het college (in 

plaats van aan de gemeenteraad) en zich schuldig maakte aan het doordrukken van de wil en 

de wensen van het college bij de raad. Ter illustratie noemde ze drie voorbeelden: de 

Kadernota, het project Wisselgeld en het toezicht op bestuurlijke integriteit. In het navolgende 

worden deze casussen behandeld. 

 

Kadernota 
 

De eerste ging over haar klacht dat de raad al jaren geen Kadernota had behandeld. 

 
De Kadernota is bedoeld om terug te kijken op onderwerpen van het collegeprogramma die in voorgaande jaren 

zijn gerealiseerd. Mede op basis daarvan doet het college een voorstel voor de belangrijkste speerpunten van het 

beleid voor volgende jaren. Ook geeft het college een beeld van de financiële gevolgen van de gekozen 

speerpunten in relatie tot het begrotingsbeeld. Dit leidt tot een aantal voorstellen. Die geven aan op welke wijze 

het college in de begroting dekking wil vinden voor de kosten van de uitvoering van de speerpunten. Op basis 

daarvan wordt met de raad van gedachten gewisseld en de gekozen speerpunten worden financieel in de 

begroting voor het volgende jaar verwerkt. De Kadernota is dus bedoeld als opstap voor de volgende begroting.
43

 

 

De werkelijke voorstelling van zaken is, dat het presidium ervoor gekozen had dezelfde opzet 

als in eerdere jaren te volgen, geheel volgens de bedoelingen van het dualisme: alle fracties 

kregen de gelegenheid een bijdrage te presenteren, daarover met elkaar in debat te gaan, 

gevolgd door besluitvorming. De raad stelde de volgende Kadernota’s vast: 

 

 Kadernota 2008 (2008-185) vastgesteld in de raadsvergadering van 28 mei 2008 

(verslag 2008-292 en besluitenlijst 2008-278). 

 Kadernota 2010 (2009-213) vastgesteld in de raadsvergadering van 19 mei 2009 

(verslag 2009-321 en besluitenlijst 2009-262). 

 Raamwerk programmabegroting 2011 (2010-215) instemming in raadsvergadering 

van 30 juni 2010 (verslag 2010-251 en besluitenlijst 2010-228). 

 Kadernota 2012 (2011-185) vastgesteld in de raadsvergadering van 1 juni 2011 

(verslag 2011-249 en besluitenlijst 2011-223). 

 Kadernota 2013 en voorjaarsnota 2012 in één document (2012-191) vastgesteld in de 

raadsvergadering van 26 juni 2012 (verslag 2012-289 en besluitenlijst 2012-277). 

                                                 
38

 Verslag raadsvergadering van 29-6-2011, nr. 2011-274, p. 42. 
39

 Besluitenlijst sessie ABZ 15-6-2011 2011-226. 
40

 Brief college aan raad, 22-7-2011, nr. 2011-266, met bijlage representatiekosten college. 
41

 Email Contant aan mw. Bakhtali, 8-3-2012. 
42

 Brandbrief mw. Bakhtali aan burgemeester, 27-8-2011. Antwoordbrief griffie aan gemeenteraad, 2-9-2011. 
43

 Kadernota 2008, 23-4-2008, nr. 2008-185; Kadernota 2010, 28-4- 2009, nr. 2009-213. 
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Wisselgeld 
 

In haar brandbrief klaagde mw. Bakthali er ook over dat het presidium de evaluatie van het 

project Wisselgeld van de raadsagenda had afgevoerd.
44

 

 
Nieuwegein heeft naar schatting vierhonderd Roma-inwoners. Al jaren bleken de problemen van en met die 

groep ernstiger te worden. Eind 2008 concludeerde de gemeente, samen met een aantal lokale maatschappelijke 

organisaties, dat de Roma-gemeenschap in vergelijking met andere bevolkingsgroepen in Nieuwegein de 

grootste afstand tot arbeid, scholing en participatie vertoonde. Verder vormde zich binnen en rondom de Roma-

gemeenschap een toenemende problematiek van woonoverlast, schuldenopbouw, uitkeringsafhankelijkheid, 

criminaliteit, psychosociale klachten en gezondheidsproblemen. 

De ernst en complexiteit van de problemen deden de gemeente besluiten voor een nieuwe - integrale - 

beleidsaanpak te kiezen. De basis daarvan werd het project Wisselgeld. Dit startte in januari 2009 en richtte zich 

in de proefperiode van drie jaar op begeleiding van multiprobleemgezinnen met een Roma-achtergrond.
45

 

 

De tussentijdse evaluatie van het project werd in de raadssessie van 14 september 2011 

behandeld.
46

 

 
Alle fracties waren unaniem van mening dat de evaluatie te weinig en niet concrete resultaatinformatie gaf voor 

een besluit tot voortzetting. De fractie Bakhtali adviseerde tegen de voortzetting van het project op basis van dit 

voorstel, net als vier andere fracties. Drie fracties waren voorstander van voortzetting van het project. De overige 

fracties wilden zich nog beraden en wilden het besluit tot voortzetting uitstellen tot de begrotingsbehandeling in 

november. Desondanks vroegen zeven fracties de evaluatie wel voor de volgende raadsvergadering te 

agenderen.
47

 De voorzitter vroeg deze fracties om vóór 21 september 16.30 uur het presidium te informeren of 

agendering nog wenselijk was. Het voorstel stond uiteindelijk voor de raadsvergadering van 28 september 2011 

geagendeerd en het onderwerp werd behandeld.
48

 

 

Conclusie: in tegenstelling tot de bewering van mw. Bakhtali is het punt niet van de agenda 

afgevoerd. De raad stelt zelf zijn agenda vast. Naar aanleiding van deze kwestie zegden de 

fracties Bakhtali en Trots op Nieuwegein het vertrouwen in de waarnemend voorzitter van de 

raad, de heer Monrooij, op.
49

 

 

Bestuurlijke integriteit 
 

Zoals vermeld, ging haar derde klacht over het toezicht op de bestuurlijke integriteit, met als 

voorbeeld haar klacht over belangenverstrengeling tegen de PvdA-fractie en enkele 

fractieleden. Deze casus is uitvoerig in het voorgaande onderdeel ‘Wat vooraf ging en volgde’ 

behandeld. 

 

Accountantsverslag 
 

In juni 2012 vroeg mw. Bakhtali aan de raadsgriffier en de burgemeester ‘waarom 

tegenwoordig belangrijke documenten niet aan ons als raadsstuk (worden) verstrekt’.
50

 

                                                 
44

 Mail 27-8-2011. 
45

 Startdocument Wisselgeld 2008-509. 
46

 Besluitenlijst 2011-319. 
47

 Mw. Bakhtali was tegen voortzetting van het project. Men vond de tussentijdse evaluatie niet voldoende om 

op basis daarvan tot verlenging van het project te besluiten. Men wilde het voorstel dan ook van de raadsagenda 

afvoeren. 
48

 Verslag raadsvergadering, 28-9-2011, p. 10. 
49

 Zie ook de casus Vertrouwen in waarnemend voorzitter Monrooij. 
50

 Email mw. Bakhtali aan Contant en Backhuijs, 18-6-2012. 
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De raadsgriffier meldde dat het accountantsverslag 2011 - daar werd als voorbeeld op gedoeld 

- al eerder digitaal beschikbaar was gesteld, namelijk op 6 juni en op 12 juni. De 

beschikbaarheid van het accountantsverslag 2011 was de raadsleden ook gemeld ‘in 

raadsnieuws van 1 juni 2012’ met de mededeling dat wie over de papieren versie wilde 

beschikken, verzocht werd dat aan de griffie te melden.
51

 Illustratief is de (denigrerende) 

wijze waarop mw. Bakhtali de raadsgriffier antwoordde: 

 
‘Helaas lijkt het erop dat u zoveel tijd over heeft dat u, voor de zoveelste keer, een antwoord geeft waar wij niet 

om hebben gevraagd. Wij betreuren dat bijzonder, want wij hebben werkelijk niet de tijd voor dit niveau van 

communiceren. Het maakt ons werk tijdrovend en zwaar frustrerend. En hebben wij niet juist u in dienst om ons 

te ondersteunen in ons uitermate belangrijk democratisch raadswerk? 

Wij zijn van mening dat het van respectloosheid getuigt dat u steeds non-antwoorden geeft op onze vragen als 

ware u een politieke partij. Wij willen in deze graag hopen dat we nog slechts eenmaal onze vraag hoeven te 

herhalen en niet successievelijk hoeven aan te geven waar we niet om vragen, zoals tot nu toe de gewoonte lijkt. 

Wij hopen dat we het bij deze ene keer hoeven te laten: Wij hebben NIET gevraagd om de digitale aanbieding 

van stukken.’
52 

 

De raadsgriffier beantwoordde haar email als volgt: 

 
‘Belangrijke documenten werden en worden aan de raad aangeboden. (-) Gebruikelijk is dat deze stukken ter 

inzage liggen en dat is hier ook gebeurd. De raad heeft op 30 mei 2012 besloten om dit stuk te betrekken bij de 

behandeling van het voorstel over de rekening en daarom is dit stuk gevoegd aan de bijeenkomsten van 6 en 12 

juni en onder nummer 2012-212 op het RIS te vinden. Daarnaast is op 30 mei ook gevraagd om over het stuk 

zelf te kunnen beschikken in plaats van ter inzage te leggen. Die leden hebben deze ontvangen en voor overige 

leden is voorzien in een digitale versie met de mogelijkheid om die op papier te krijgen.’
53

 

 

Al eerder, op 29 februari 2012, stemde de raad in meerderheid in met het voorstel om 

papierloos te vergaderen.
54

 Tot en met het zomerreces van 2012 werd een overgangsperiode 

aangehouden. Vanaf 1 april 2012 kregen raadsleden en fractieassistenten de keuze uit: 

 

a. een iPad in bruikleen van de gemeente te ontvangen, 

b. met ingang van de raadsperiode 2014-2018 (uitsluitend voor raadsleden) de vergoeding 

ex art. 8.1.b in te zetten voor de aanschaf van een tablet, pc of minicomputer, geschikt om 

raadsdocumenten digitaal te ontvangen, 

c. zelf papieren vergaderstukken in het Stadshuis op te halen. 

 

Omvangrijke documenten, waaronder de meerjarenprogrammabegroting, nota's groter dan 

vijftig pagina's, bestemmingsplannen en plankaarten zijn ook op papier beschikbaar. Daarbij 

wordt uitgegaan van één exemplaar per fractie en op verzoek twee extra. 

 

Noordstedeweg 
 

Op de website www.dichtbij.nl meldde mw. Bakhtali in april 2012 dat het collegevoorstel om 

de drukke fietsverbinding Noordstedeweg aan te pakken, zonder meer onveilig is. Zij verweet 

raadslid Troost, ‘die als nalatig dagvoorzitter optrad’, dat het niet tot een zinnig en inhoudelijk 

debat had kunnen komen. 
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 Email Contant aan mw. Bakhtali, 19-6-2012. 
52

 Email mw. Bakhtali aan Contant, 19-6-2012. 
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 Email Contant aan mw. Bakhtali, 19-6-2012. 
54

 Nota Papierloos vergaderen, 2-12-2012, nr. 2012,053; verslag raadsvergadering, nr. 2012-133; de Fractie 

Bakhtali stemde tegen; besluitenlijst 2012-105; nr. 2012-053. 



19 

 

‘Door deze voorzitter zijn zelfs procedureregels overtreden en kreeg een niet aangekondigde inspreker uit de 

hoge hoed van de wethouder alle kans om de bespreking af te sluiten met een eenzijdig betoog in de lijn van het 

verhaal van de wethouder. Toetsende vragen konden aan hem niet worden gesteld; voor de raadsleden was geen 

gelegenheid om over die ‘nieuwe’ informatie met elkaar in debat te gaan. Een schande. En het trieste is dat deze 

schandalige ondermijning van het democratisch besluitvormingsproces norm is in Nieuwegein.’
55

 

 

De werkelijke gang van zaken was, dat - geheel volgens de regels - een inspreker een tweede 

termijn kreeg.
56

 Deze stelde overigens alleen een toelichtende vraag; van een afrondend 

betoog was geen sprake. Het verslag van de raadsbijeenkomst meldt daarover: 

 

‘Op het onderwerp wordt ingesproken door de heer B. Huiskamp. Het inspreken is op schrift gesteld en als 

bijlage bijgevoegd. Vervolgens stelt de voorzitter de aanwezige fracties in de gelegenheid de heer Huiskamp 

vragen te stellen. Na afsluiting van het inspreekgedeelte wordt het voorstel in één termijn behandeld. In die 

termijn worden vanuit de fracties opmerkingen gemaakt en vragen gesteld over het voorstel. De 

portefeuillehouder gaat in de beantwoording in op de gestelde vragen en de gemaakte opmerkingen. In de 

inventarisatieronde over de status van het voorstel in de raadsvergadering van 25 april 2012, geven de fracties 

van VVD, CDA, PvdA, SP en fractie De Mol aan dat het voorstel voor hen een hamerstuk kan zijn. Voor de 

fracties van Leefbaar Nieuwegein, GroenLinks, D66, VSP, CU/SGP, ONS, fractie Bakhtali en fractie Van der 

Zalm is het voorstel een bespreekstuk in de raad, met name van de voorgestelde ligging en de 

veiligheidsaspecten. De voorzitter stelt vast dat het voorstel bespreekstuk is in de raadsvergadering van 25 april 

2012.’
57

 

 

Op 24 april stuurde fractie De Mol een verzoek aan de raad om het voorstel van de 

raadsagenda van 25 april af te voeren. Dit voorstel werd verworpen. Aan het collegevoorstel 

werd een uitvoerig raadsdebat gewijd.
58

 

 

Kosten nieuwe binnenstad 
 

Op 5 mei 2012 stelde mw. Bakhtali krachtens een artikel 42-procedure vragen over de kosten 

van de bouw en exploitatie van de nieuwe binnenstad. De vragen waren door haar bedoeld als 

‘tussenstand’ over ‘de tot nu gedane uitgaven’, toe te rekenen kosten, gederfde rente, 

ontvangen subsidies en opbrengst uit grondverkoop voor het binnenstadsproject. 

Het college antwoordde volgens de artikel 42-procedure en stelde dat de onderwerpen die 

mw. Bakhtali aansneed, al eerder bij de goedkeuringsprocedure voor de bouw van het 

binnenstadcomplex bij de raad aanhangig waren gemaakt. Ook tijdens het bouwproces waren 

ze uitvoerig (met cijfers) toegelicht. Deze procedure is niet alleen gebruikelijk maar ook 

noodzakelijk, wil het college rechtmatig handelen. 

In feite beschikte mw. Bakhtali, zoals elk ander raadslid, over de gevraagde informatie. Zij 

stelde dan ook geheel ten onrechte, dat de informatiestroom ‘bijna helemaal’ tot stilstand was 

gekomen. Mw. Bakhtali werd correct van informatie voorzien, waarbij het college uiteraard 

naar reeds eerder verstrekte documenten verwees. Bovendien deelde het mede, dat de 

wethouder in de tweede helft van dat jaar de raad over de financiële aspecten van het project 

Nieuwe Binnenstad verder zou informeren.
59

 

 

Op 26 juli 2012 vroeg zij wanneer de aangekondigde informatiebijeenkomst over de kosten 

van de binnenstad zou worden gehouden en wanneer zij de stukken tegemoet kon zien. 
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 Vragen van mw. Bakhtali, 5-5-2012, nr. 2012-188, antwoorden van het college, 7-6-2012, nr. 2012-244. 
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Bij mail van 12 oktober 2012 stuurde mw. Bakhtali opnieuw een art. 42-brief aan de 

burgemeester met als onderwerp ’onbehoorlijk bestuur binnenstad’.
60

 

 

In haar brief beklaagde ze er zich over dat er geen geheime maar een openbare 

raadsvergadering was gehouden, dat er veel vragen nog openstonden en er nog meer waren 

opgeroepen. 

Haar bevinding was, dat de vergadering ‘de meest interessante en de meest discutabele 

informatie’ had opgeleverd. Tenslotte vroeg ze aan de burgemeester hoe hij de inwoners zou 

uitleggen waarom het bestuur zo ondoorzichtig is ‘als het om hun centen gaat’. Een fragment: 

 
‘Informatievoorziening ‘Financiën Binnenstad’ onvolledig en onbehoorlijk. 

Op 5 mei [2012] hebben wij een aantal schriftelijke vragen aan het college gesteld over de financiële stand van 

zaken rond de nieuwe binnenstad. In het antwoord van het college werd een aantal reeds bekende bedragen en 

posten genoemd en werd de toezegging herhaald dat er een geheime (dus besloten) raadsinformatieavond zou 

worden belegd. (-) Als presidiumvoorzitter en als burgemeester was het uw verantwoordelijkheid om toe te zien 

op het nakomen van die toezegging. Op 3 oktober werd tot onze spijt niet een geheime 

raadsinformatiebijeenkomst belegd, maar een openbare bijeenkomst die pas om 21.00 uur begon. (-). Onze 

vraag: waarom is de dubbele toezegging om een besloten bijeenkomst te beleggen niet nagekomen? Nu het een 

openbare bijeenkomst was, is het logisch dat de informatie ook voor de inwoners beschikbaar zou worden 

gesteld. (-) Aangezien het besprokene tijdens de bijeenkomst de meest interessante (en de meest discutabele) 

informatie heeft opgeleverd, zou logischerwijs die informatie, naast de sheets, ook beschikbaar moeten komen 

voor de inwoners. (-) 

Kortom: 

- de vergadering was dus al niet besloten conform de toezeggingen van het college, 

- de vergadering voldeed niet aan de verwachtingen omdat het grotendeels bekende kost was en omdat er 

vanwege de late start (21.00 uur) niet voldoende tijd was om alle vragen te stellen die er leefden, waardoor veel 

vragen nog openstaan en nog meer zijn opgeroepen, 

- ondanks de openbaarheid van de vergadering is er voor geen enkele vorm van verslaglegging gezorgd (de 

sheets zijn geen verslag). 

 

Onze vragen: 

- waarom is er geen verslag gemaakt? 

- waarom wordt ons (en de inwoners) belangrijke informatie onthouden? 

- hoe gaat u aan de inwoners uitleggen waarom het bestuur zo ondoorzichtig is als het om hun centen gaat? 

Wij zouden het heel erg op prijs stellen als u ons de antwoorden op deze vragen doet toekomen voor de 

begrotingsbehandeling van 7 november a.s.’ 

 

Het antwoord kwam per brief namens het presidium en de burgemeester. Alvorens de vragen 

inhoudelijk te beantwoorden, kreeg ze een les in Gemeenterecht: 
 

‘Deze vragen zijn gericht aan de burgemeester, maar betreffen deels bevoegdheden van het presidium. Daarom 

ontvangt u dit antwoord zowel namens het presidium als de burgemeester. (-) Het presidium stelt vast dat uw 

brief niet is gericht aan de voorzitter van de raad, zoals het Reglement van Orde voorschrijft.
61

 Wij verzoeken u 

dit voortaan wel te doen. Verder maakt u gebruik van de aanduiding ‘Nu-wegein’, een naam die niet voorkomt in 

de gemeenteraad van Nieuwegein. De griffie zal voortaan deze aanduidingen van uw brief verwijderen en uw 

documenten in die vorm op het RIS plaatsen. Verder heeft de griffier desgevraagd aangegeven u te hebben 

gewezen op het karakter van de vragen, die feitelijk niet aan het bestuursorgaan college of burgemeester zijn 

gericht. Wij stellen ons op het standpunt dat dit de ratio achter deze bevoegdheid is en dit instrument niet is 

bedoeld voor de door u gestelde vragen. U heeft aangegeven daarover contact te hebben gehad met de 

Ombudsman en VNG, die uw visie ondersteunen. Met het oog op deze mededeling verzoeken wij u deze 

correspondentie te overleggen. (-) Uw vragen zijn hiermee beantwoord en voor ons afgesloten.’
62
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Wachtgeldregeling 
 

Op 1 maart 2012 vroeg mw. Bakhtali inzage in het wachtgeldgebruik van Nieuwegein. Ze 

wilde weten wie er gebruik van maken of maakten. 

Specifiek wilde ze de namen weten van ex-wethouders ‘en wie nog meer’. Verder vroeg ze 

hoe lang verschillende personen er gebruik van maken of maakten en welke (bruto-) bedragen 

per persoon dat kostte.
63

 Het afdelingshoofd P&O antwoordde op 8 maart. Daarop reageerde 

mw. Bakhtali met de vraag of er nog meer mensen een wachtgeldregeling ontvingen. Toen het 

antwoord ontkennend was, stelde ze vervolgens op 9 maart 2012, dat ze om de gegevens 

vanaf januari 2010 had gevraagd en niet de gegevens ‘op dit moment’, wat overigens niet uit 

haar eerste verzoek bleek.
64

 

 

Op 15 maart stuurde ze een herinneringsmail met als onderwerp: 5
e
 keer vraag over 

wachtgeld. Ook vroeg ze de informatie te mogen ontvangen ‘compleet met een handtekening 

eronder’. Op 19 maart antwoordde het afdelingshoofd P&O, dat de nog niet geleverde 

gegevens zouden worden opgezocht of opgevraagd.
65

 

Op 25 maart stuurde mw. Bakhtali het afdelingshoofd een aanvullend verzoek: ‘Ik kijk uit 

naar de informatie die wij dus deze week zullen ontvangen.’ Verder stelde ze, ‘om nog meer 

misverstanden te voorkomen’, het volgende: ’Wij ontvangen graag de gegevens (namen en 

bedragen) van alle ontvangen wachtgeld vanaf januari 2010. Graag met de bijbehorende 

salarisstroken en/of jaaropgaven en de nodige handtekeningen (van u of de gemeentesecretaris 

en van het college)’. 

 

Daarna breidde ze per mail van 28 maart haar verzoek opnieuw uit, dit keer naar 

wethouderspensioenen ‘of hoe het allemaal ook moge heten’, zonder eerst het gevraagde 

antwoord af te wachten. Het afdelingshoofd P&O mailde op 30 maart en stelde dat de vraag 

over het wethouderspensioen als een nieuw verzoek om informatie werd beschouwd. 

Nagegaan zou worden of de informatie, gezien de privacy van betrokkenen, kon worden 

verstrekt. 

Op 16 april stuurde mw. Bakhtali een herinneringsverzoek met als onderwerp: 7
e
 keer, 

herinnering vraag over wachtgeldregeling. Ten onrechte werd het voorgesteld of het een 

herhaald verzoek betrof en dat de gemeente in gebreke bleef. Wethouder Kolff reageerde met 

de mededeling dat de reactie via het college zou komen.
66

 

Het is duidelijk, dat de vragen van mw. Bakhtali per keer werden uitgebreid. Omdat ze niet 

eerst de gevraagde informatie afwachtte, maar doorvroeg op nog niet ontvangen gegevens, 

was het lastig adequaat te reageren, laat staan in de beantwoording volledig te zijn. Het heeft 

dan ook weken geduurd voordat deze kwestie kon worden afgerond. 

 

Hangjongeren 
 

Per mail van 18 maart 2012 stelde de heer De Mol van fractie De Mol bij de 

gemeentesecretaris het zoekraken van meerdere artikel 42-brieven aan de orde.
67

 Hij vroeg er 

bij de ambtelijke organisatie op aan te dringen zorgvuldig met brieven om te gaan. Mw. 

Bakhtali ondersteunde de mail. 
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Zij was van oordeel dat dit niet alleen de verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris is, 

maar ook ‘en vooral van onze burgemeester’.
68

 Ook de griffier had volgens haar hierin een 

taak door dergelijke zaken te bewaken. 

 

De griffier wees haar (waar het om artikel-42-brieven ging) op de verdeling van 

verantwoordelijkheden tussen griffie, college en ambtelijke organisatie.
69

 Bij niet tijdige 

beantwoording (binnen 30 dagen) heeft het college de mogelijkheid de beantwoording op te 

schorten. Dit diende met een schriftelijk bericht namens het college te gebeuren. Bij de 

beantwoording van de artikel-42-brief (nummer 2012-008) zijn wel excuses gemaakt, maar is 

geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot uitstel van de beantwoording.
70

 Dit gold 

eveneens voor de beantwoording van brief 2011-386. De beantwoording daarvan gebeurde bij 

brief van 2012-063.
71

 

  

Vitens 
 

Vitens bereidt de bouw voor van een nieuw drinkwaterproductiebedrijf in Nieuwegein. Het moet het bestaande 

vervangen. De voorbereidingen waren, toen deze kwestie speelde, nog in de planfase. De bouw zou eind 2012 

starten, zodat het bedrijf eind 2014 in gebruik kan worden genomen. 

 

In een email van 21 februari 2012 stelde mevrouw Bakhtali artikel-42-vragen over de 

inspraakprocedure rond de planning van een nieuw drinkwaterproductiebedrijf in de 

gemeente. Zij verzocht het college de vragen vóór de raadsvergadering van 29 februari 2012, 

waarop het onderwerp stond geagendeerd, te beantwoorden.
72

 Bij mail van 24 februari stuurde 

zij een herinnering. 

 

Daarop informeerde de burgemeester mw. Bakhtali dat beantwoording van schriftelijke 

vragen via de collegevergadering moet lopen. Mevrouw Bakhtali reageerde vervolgens dat ze 

dan van het vragenhalfuurtje gebruik wilde maken om haar vragen mondeling te stellen. De 

burgemeester wees haar - geheel correct - op artikel 41 van het Reglement van Orde dat geen 

mondelinge vragen over geagendeerde onderwerpen toestaat.
73

 

Het college heeft haar vragen toen - tijdig en voor de raadsvergadering - schriftelijk 

beantwoord.
74

 Uiteindelijk heeft het debat over de plannen van het drinkwaterbedrijf tijdens 

de raadsvergadering plaatsgevonden en heeft mw. Bakhtali haar standpunt kunnen 

inbrengen.
75

 

 

Loopbrug Doorslag 
 
Vanwege de slechte staat van de houten voetgangersbrug over De Doorslag, werd de brug in 2009 verwijderd. In 

2011 kwam er op dezelfde plaats een nieuwe. De regionale welstandscommissie was akkoord met het ontwerp. 

 

Per brief van 10 februari 2012 informeerde het college de raad over de stand van zaken van de 

herbouw van de voetgangersbrug over de Doorslag bij het Natuurkwartier.
76
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Als gevolg van een bezwaarschriftprocedure moest het college de procedure van de 

vergunningverlening voor de bouw van de brug opnieuw voeren. 

Mw. Bakhtali reageerde dezelfde dag en gaf aan dat er nog steeds geen antwoord op een door 

haar fractie gestelde vraag was ontvangen en dat ze nog op twee documenten 

(inspectierapport en rapport locatieonderzoek) wachtte.
77

 

 

Op 16 februari 2012 werd het inspectierapport per mail naar mw. Bakhtali verzonden en 

meegedeeld dat er geen rapport was over locatieonderzoek.
78

 Vervolgens vroeg ze op 15 

maart 2012 de ‘complete opdracht die de gemeente destijds aan het inspectiebedrijf zou 

hebben gegeven om de Doorslagbrug te inspecteren.’ Ze wilde ook ‘alle relevante stukken, 

die wij mogelijk nog niet hebben ontvangen’.
79

 Op 21 januari 2013 - bijna tien maanden later 

- mailde mw. Bakhtali dat er nog steeds geen antwoord op haar verzoek van 15 maart 2012 

was ontvangen.
80

 

 

Vertrouwen in waarnemend voorzitter Monrooij 

 
In de casus over het project Wisselgeld - de problemen met de Roma-groep in de gemeente 

Nieuwegein - werd gemeld, dat bij de behandeling van dat onderwerp in september 2011 de 

fracties Bakhtali en Trots op Nieuwegein het vertrouwen in de waarnemend voorzitter van de 

raad, de heer Monrooij, hadden opgezegd. Deze fracties hadden kritiek op het functioneren 

van het presidium. Zij brachten op 10 september 2011 daarover een persbericht uit: 

‘Nieuwegeins raadspresidium alweer belangenbehartiger van College in plaats van de Raad’. 

 

In het persbericht werd de fractievoorzitter van de ChristenUnie als plaatsvervangend 

voorzitter van de gemeenteraad beschuldigd misbruik van zijn sleutelposities te maken om de 

raad ‘onjuist te informeren en te misleiden en ongeldige stemmen door te drukken als dat het 

college goed uitkomt.’ 

 

Op de website van pen.nl werden verslagen en brieven gepubliceerd met ernstige beweringen 

als zouden in Nieuwegein ‘zelfs onwettige stemmen worden toegelaten om dubieuze moties 

door te drukken.’ De heer Monrooij zou informatie hebben gemanipuleerd en wetten aan zijn 

laars hebben gelapt ‘ten koste van de democratische besluitvorming’. 

 

De heer Monrooij won daarop als plaatsvervangend voorzitter van de raad advies in bij mr. 

Van Roo van Van As advocaten. Dit leidde tot een brief aan mw. Bakhtali en de heer 

Rijnders.
81

 Daarin werd gesteld dat de aan het adres van de heer Monrooij gedane uitlatingen 

grievend waren en indruisten tegen de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer in 

acht behoort te worden genomen. Ze werden gesommeerd het gewraakte artikel op pen.nl te 

rectificeren en zich in de toekomst ‘op geen enkele andere wijze dan waarin 

onschendbaarheid is voorzien onrechtmatig’ uit te laten. Mw. Bakhtali antwoordde dat ze de 

beschuldigingen handhaafde.
82
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Met onschendbaarheid wordt bedoeld dat het dan volgens de Gemeentewet moet gaan om uitlatingen ‘in het 

kader van beraadslaging ter vergadering van de raad’. Voor een volksvertegenwoordiger geldt de 

immuniteitsregel als uitlatingen in vergaderingen van de raad, of commissies daarvan, worden gedaan. Artikel 22 

Gemeentewet bepaalt: ‘De leden van het gemeentebestuur en andere personen die deelnemen aan de 

beraadslaging kunnen niet in rechte worden vervolgd of aangesproken voor (-) hetgeen zij in de vergadering van 

de raad hebben gezegd of aan de raad schriftelijk hebben overgelegd.’ 

Daarbuiten geldt dat uitlatingen op enigerlei wijze feitelijk moeten zijn onderbouwd of, zoals het gerechtshof in 

Den Bosch in een zaak oordeelde, dat de ‘geïntimideerde’ niet ‘door uitlatingen zoals verstrekt aan pers en 

media’ wordt blootgesteld ‘aan lichtvaardige en in grievende bewoordingen gestelde verdachtmakingen en 

beschuldigingen’. 

Tegenover dit oordeel staat de afweging dat van leden van bestuursorganen mag worden verwacht dat zij kritiek 

op hun handelen kunnen verdragen, ook indien die kritiek openbaar wordt gemaakt. De mogelijkheid van kritiek 

is niet alleen een wezenskenmerk van de democratie maar ook van de politiek (‘to offend, shock or disturb’). Het 

beperken van de vrijheid van meningsuiting zal in het licht van democratische en politieke waarden dan ook niet 

gemakkelijk gebillijkt worden. 

Maar de vrijheid om te ageren betekent niet dat buiten de raadszaal straffeloos uitlatingen kunnen worden 

gedaan, die op zichzelf beschouwd voor de persoon of instelling als beledigend zijn aan te merken. De vrijheid 

van meningsuiting is niet onbeperkt. Zij vindt haar grenzen in de zorgvuldigheid en betamelijkheid die in het 

maatschappelijk verkeer jegens anderen in acht genomen moeten worden. 

 

De beschuldigingen die mw. Bakhtali aan het adres van de heer Monrooij in het openbaar deed, overstijgen de 

vervulling van haar politieke mandaat. Ook gaan ze voorbij aan de behartiging van het algemeen belang. Als de 

beschuldigingen als een vorm van politiek worden gepresenteerd, zijn ze in strijd met de morele grenzen die ook 

voor de politiek gelden. In maatschappelijk opzicht zijn zij ronduit onfatsoenlijk. Er kan niet anders dan 

geoordeeld worden, dat haar beschuldigingen - gezien plaatsing op internet - de bedoeling ademen iemand 

politiek in diskrediet te brengen. Het algemeen belang is geenszins gediend met publicaties van (vergaande) 

beschuldigingen waarvoor geen of onvoldoende concrete en deugdelijke bewijzen zijn aangevoerd. 

 

Ondertussen stelde mw. Bakhtali de volgende dag, 11 september 2011, de burgemeester via 

een email van het uitgegeven persbericht op de hoogte.
83

 De burgemeester liet op 16 

september 2011 beide fracties weten dat de beschuldiging van misbruik van het ambt 

krachtens art. 42 van het Reglement van Orde zou worden geagendeerd voor een bespreking 

in de raad op 28 september 2011.
84

 
 

Het presidium ging met dit agendavoorstel op 21 september 2011 akkoord.
85

 De raad stemde - 

in overgrote meerderheid - in met het aan de orde stellen van de klacht. Maar de fracties 

Bakhtali en Trots op Nieuwegein protesteerden, omdat ze ervan uitgingen dat het een brief 

was die aan de burgemeester was gericht en derhalve niet de raad regardeerde. 
 

De onderzoeker tekent hierbij aan dat de fracties een onjuiste interpretatie van de regels gaven. Ook werd de 

verkeerde indruk gewekt dat het om een strafrechtelijk delict ging (vervalsen van stemmen). Het ging, zoals de 

klacht luidde, om het functioneren van de waarnemend voorzitter van de gemeenteraad. De burgemeester werd 

derhalve aangesproken als voorzitter van de raad. De klacht hoorde terecht thuis op het bord van de 

gemeenteraad, omdat het over de (leiding van de) raad zelf ging. De klacht werd dan ook aangemerkt als vallend 

onder art. 42 van het Reglement van Orde. De raad diende over de klacht te oordelen en de burgemeester diende 

eventueel opdracht te geven tot het nemen van vervolgstappen. 

 

De raad ondersteunde het voorstel van de burgemeester om eerst in een intern vooronderzoek 

‘door onze eigen mensen te laten uitzoeken wat wel kan en wat niet kan’.
86

 Verder spraken de 

overige fracties het vertrouwen in het presidium en zijn voorzitter uit. Dit laatste is overigens 

niet verwonderlijk. De heer Monrooij wordt als een integer raadslid gekarakteriseerd. 
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Met overgrote meerderheid van de raad was hij gekozen tot voorzitter van het presidium 

(bestaande uit enkele gemeenteraadsleden) die de agenda van raad en commissies moet 

bewaken. Hij wordt ook gewaardeerd als een verbindende kracht die door zijn empathisch 

karakter en onafhankelijkheid een natuurlijke leiderschapsstijl uitstraalt.
87

 

 

Functioneren griffier 
 

In een brief aan de burgemeester van 2 november 2012 verzocht mw. Bakhtali een onderzoek 

in te stellen naar het functioneren en de onafhankelijkheid van de raadsgriffier.
88

 Ook zou 

meer specifiek gekeken moeten worden naar het functioneren van de raadsgriffier rond het 

probleem van de fractiebijstand. In dat verband vroeg ze om vernietiging van het raadsbesluit 

van 31 oktober 2012 tot wijziging van Verordening over ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning. 

 
Dit was een hardnekkig misverstand bij mw. Bakhtali, waarmee ze de raadsgriffier als het ware heeft 

achtervolgd. Het raadsbesluit ging niet over het terugbrengen van de raads- en onkostenvergoeding, zoals zij ten 

onrechte dacht, laat staan dat haar fractie zou worden gekort. Dat zou trouwens onrechtmatig zijn. Het lag heel 

eenvoudig zo: de raad stemde ermee in om met ingang van de nieuwe raadsperiode (2014) alleen nog 

fractiebudgetten toe te kennen aan fracties die vanaf de verkiezingen in de raad zijn vertegenwoordigd. De 

maatregel is bedoeld om afsplitsingen tegen te gaan. Geen overbodige luxe. Haar verzoek aan de burgemeester 

dat raadsbesluit ter vernietiging aan de commissaris van de (toen nog) Koningin voor te dragen, had in de 

praktijk dan ook geen enkele relevantie.
89

 

 

De brief werd als klacht over het functioneren van de griffier op grond van het Reglement van 

Orde in handen van de Werkgeverscommissie gelegd. Mevrouw Bakhtali werd voor een 

hoorzitting uitgenodigd om haar klacht mondeling toe te lichten. Ze maakte hier echter geen 

gebruik van. Wel verzocht ze om inzage in de functioneringsverslagen van de griffier.
90

 Op 

29 november 2012 mailde ze: 

 

Graag gaan wij, conform hetgeen in artikel 6 is vastgelegd in gesprek met de werkgeverscommissie als de 

burgemeester om voor de hand liggende redenen daaraan deelneemt. En niet eerder dan nadat wij alle verslagen 

hebben gelezen (functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken). 

 

Bij mail van 5 december nodigde de Werkgeverscommissie haar opnieuw uit om haar klacht 

mondeling toe te lichten. Per mail liet ze weten dat ze vasthield aan haar eis dat ze eerst de 

functionerings- en beoordelingsverslagen wilde inzien. De commissie wilde deze ter 

bescherming van de privacy, in overeenstemming met een advies van de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten en van de Vereniging van Griffiers en op grond van het Reglement 

van Orde, niet ter inzage geven.
91

 

Mw. Bakhtali liet het er niet bij zitten. Zonder verdere argumenten betwistte ze de weigering 

tot inzage en scherpte haar beschuldigingen tegen de raadsgriffier aan met de opmerking dat 

‘het functioneren van de griffier het openbaar Nieuwegeins belang en de openbare orde 

schaadt’.
92
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De Werkgeverscommissie verklaarde de klacht over het functioneren van de griffier overigens 

ongegrond. Haar verzoek om de verslagen in te zien, werd geweigerd. Verder stelde de 

commissie vast dat de klacht over het functioneren, de onafhankelijkheid en de 

belangenverstrengeling van de griffier niet met feiten werd gestaafd. 
93

 

 

Benoeming wethouder Gadella 
 

In een openbare oproep aan de gemeenteraad (waar zij nota bene zelf in zit) riep mw. Bakhtali 

in november 2012 haar mederaadsleden op niet akkoord te gaan met de benoeming van de 

heer Gadella (VVD) tot wethouder.
94

 En passant deelde ze daarin mee, dat ze over ‘de 

bestuurlijke wanorde’ in Nieuwegein een klacht bij de minister van Binnenlandse Zaken zou 

indienen. Tijdens de extra raadsvergadering van woensdag 21 november 2012 voerde zij 

hierover het woord en kreeg het met de voorzitter aan de stok, omdat ze zich niet aan het 

onderwerp - de benoeming van de nieuwe wethouder - hield.
95

 Het werd een korte maar 

hevige woordenwisseling, die aantoonde dat de verhoudingen tussen raadsvoorzitter 

Backhuijs en mw. Bakhtali flink verstoord waren geraakt. 
 

Slotakkoord 
 

Overigens liet mw. Bakhtali in haar openbare reactie in de vorige casus vele van haar 

beschuldigingen nog eens de revue passeren. Bij wijze van afronding geven we die, enigszins 

bekort, weer. 

 
‘Het Nieuwegeins stadsbestuur verkeert in een deplorabele staat. Het is voor raadsleden al heel lang een 

onwerkbare situatie maar nu blijkt dat het ook voor de wethouders een onhoudbare situatie is geworden. Men is, 

ondanks de goede voornemens, niet gemotiveerd om de periode tot aan de volgende verkiezingen vol te maken 

en drukdoende om zijn/haar heil elders te zoeken. Dat is een veeg teken aan de wand. En helemaal niet 

verrassend. Want het gaat steeds verder bergafwaarts in Nieuwegein. 

 

De Raad wordt stelselmatig in haar werk gefrustreerd en gesaboteerd. Harde woorden maar wel conform de 

Nieuwegeinse realiteit. Wij hebben uit alle macht geprobeerd daar iets aan te veranderen. Tevergeefs. (-) Denk 

maar aan onze brandbrieven en de vele andere mailberichten. Handen vol werk hebben wij als raadsleden gehad 

aan werk te verzetten waar de raadsgriffier voor is ingehuurd en waar een complete afdeling voor is 

opgetuigd: adequate analyse van het vergadersysteem, toezien op een juiste verslaglegging, op de 

beschikbaarheid daarvan op het RIS, juridische toetsing van maatregelen en zo meer. 

Steeds vaker ontbreken er opnames van vergaderingen. We hebben te kampen met een raadsgriffier, die bij 

herhaling de Raad opzettelijk op het verkeerde been zet, zelfs als het gaat om de wettelijke toetsing van dubieuze 

maatregelen en de wettelijke toetsing van klachten uit de Raad, waarbij hij vooraf ontvangen informatie 

simpelweg negeert en naar de Raad toe doet voorkomen alsof die informatie niet bestaat. 

De kostbare griffier en zijn afdeling horen de Raad onafhankelijk en dus apolitiek te ondersteunen en te 

faciliteren, maar in Nieuwegein is van een onafhankelijke griffier geen sprake. En dat geldt ook voor het 

presidium. Verder worden cruciale toezeggingen niet nagekomen. 

Toegezegde vergaderingen over de gemeentelijke financiën worden niet belegd, de raadscontrole van de 

financiële stukken blijft achterwege, waardoor de Raad onderhand het inzicht in de gemeentelijke financiën van 

de gemeente verloren is en compleet afhankelijk is geworden van de politieke antwoorden van de wethouders, 

die vervolgens geen tekst en uitleg geven en waarbij de bevragingen tijdens vergaderingen stelselmatig worden 

afgekapt door de commissie- en raadvoorzitters. 
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Het gaat van kwaad tot erger. En wat er buiten ons zicht misgaat, daar kunnen wij alleen naar raden. Ondertussen 

zitten er steeds meer stokken in de wielen van de Raad, het belangrijkste controlerend bestuursorgaan, mede 

dank zij het presidium en de burgemeester, die zich uiterst krachteloos en machteloos opstelt en compleet 

ondergeschikt aan de wethouders opereert. 

Wij vertellen u niets nieuws. Wij hebben u telkens opnieuw keurig op de hoogte gesteld van wat wij verkeerd 

vinden gaan en wat er verbeterd moet worden. Ook de raadsgriffier zelf en de burgemeester zijn zorgvuldig op 

de hoogte gesteld. U ontvangt al langer dan een jaar de nodige uitvoerige brandbrieven en mails e.d. van ons. Het 

is ondertussen een dik dossier geworden. Er valt onder deze omstandigheden, waar het ernstig schort aan de 

basis, niet te werken en als er niet eerst grondige verbeteringen worden gerealiseerd, zal het ook voor nieuwe 

wethouders een onhoudbare situatie blijken. (-) 

We hebben te maken met: een bestuur waarbij vaak stukken te laat worden aangeleverd en zelfs ontbreken 

tijdens de Raadsbehandeling en waar ondanks het ontbreken van cruciale stukken toch raadsbesluiten worden 

genomen onder voorzitterschap van de burgemeester, die op zorgelijke brieven aangaande de onmogelijke 

werkomstandigheden van de Raad reageert door van een raadsvergadering een middeleeuwse schandpaal te 

maken, waar de klagende raadsleden het mikpunt worden van openbare hoon en vernedering door de 

coalitiepartners en waarbij de burgemeester die coalitiepartners bovendien plechtig belooft om te laten 

onderzoeken of die raadsleden juridisch aangepakt kunnen worden vanwege het uiten van kritiek op het 

functioneren van het bestuur, terwijl hij weet dat dat niet mogelijk is en ook of de onderzoekskosten op die 

raadsleden kunnen worden verhaald zoals bij vernielers van straatmeubilair, zoals letterlijk is gezegd, een 

bestuur dat accepteert dat raadslid Bamberg belastende raadsbrieven doorlekte naar de werkgever van een 

collega-raadslid, terwijl hij weet welke gevolgen die handeling kan hebben en wat vervolgens ook is gebeurd: 

ontslag op staande voet, een bestuur dat het accepteert dat plaatsvervangend raadsvoorzitter Monrooij eerst 

sjoemelt met cruciale informatie in een klacht over bestuurlijke integriteit om vervolgens een kostbaar juridisch 

bureau in te huren om die klacht opzettelijk aan een verkeerd wetsartikel te laten toetsen, zodat de klacht niet in 

behandeling werd genomen, een raadsgriffier die dat laat gebeuren terwijl hij vooraf op de hoogte was gesteld 

van de juiste relevante wetten, een bestuur dat accepteert dat diezelfde plaatsvervangende raadsvoorzitter een 

onwettige stemming toelaat in het voordeel van de PvdA, een raadsgriffier die daarbij passief toekijkt, een 

bestuur dat duur gemeenschapsgeld stopt in een onvolledig en gemankeerd integriteits-onderzoek, een 

burgemeester die spreektijd beperkt als het betoog hem persoonlijk onwelgevallig is, de vele oud-wethouders in 

de Raad die hun volle medewerking verlenen aan het realiseren en faciliteren van doofpotten, een bestuur dat 

met volle medewerking van de burgemeester en griffier en raad een maatregel treft tegen leden van de Raad, 

vertegenwoordigers van het volk, dat in strijd is met de wet en staatsrechtelijk dus gewoon niet kan, een bestuur 

dat zichzelf boven de wet voelt staan. Een bestuur dat zich onaantastbaar waant. (-) Het moet nú stoppen.’
96

 

 

Beoordeling  

 

Aan de hand van het toetsingsraamwerk worden in dit hoofdstuk de beschuldigingen en 

klachten beoordeeld. Bij verschillende onderwerpen zijn in het voorgaande, bij de analyse 

ervan, al kanttekeningen geplaatst, teneinde de bijbehorende verklarende context niet verloren 

te laten gaan. In deze afsluiting worden vijf onderwerpen behandeld. 

 

In de eerste plaats gaan we in op de vraag die aan het begin van dit onderzoek werd gesteld: 

wordt hier politiek bedreven of worden grenzen overschreden? 

In de tweede plaats trekken we algemene conclusies uit de aanleiding van dit onderzoek, 

namelijk de beschuldigingen van mw. Bakhtali aan het adres van drie leden van de PvdA-

fractie in de gemeenteraad van Nieuwegein. Het rapport van Bing had de bedoeling die 

beschuldigingen te onderzoeken. Daarmee hing samen haar beschuldiging aan het adres van 

de burgemeester die niet genegen was naar de door haar beweerde belangenverstrengeling van 

drie raadsleden van de PvdA een nieuw onderzoek te laten doen. 

In de derde plaats geven we een algemeen oordeel over de vele beschuldigingen en klachten 

van mw. Bakhtali, om de vraag te beantwoorden wat ze, na voorgaande analyse, waard zijn. 

In de vierde plaats gaan we in op de vraag in hoeverre haar beschuldigingen raken aan het 

beginsel van de onrechtmatige daad. 
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In de vijfde plaats maken we in het laatste onderdeel de balans op door conclusies te trekken 

en aanbevelingen aan het gemeentebestuur te doen. 

 

1. Raadslid en vrijheid van meningsuiting 
 

Elk raadslid heeft het recht het college (burgemeester en wethouders) vragen te stellen over 

het beleid en het beleidsproces en over gebeurtenissen en situaties in de gemeente die 

beleidsgerelateerd zijn.
97

 Verder staat het hen vrij collegeleden en mederaadsleden over hun 

handelen of nalaten te bevragen. Dat kan en moet in volle vrijheid en zonder beperkingen 

mogelijk zijn. De wetgever heeft die vrijheid bewust geschapen en waarborgt die door het 

beginsel van de immuniteit, de onschendbaarheid van volksvertegenwoordigers en 

bestuurders binnen de muren van de raadsvergadering. Die immuniteit is in de Grondwet 

verankerd.
98

 

 

Maar ook buiten de raadsvergadering genieten raadsleden bescherming, in deze zin dat het 

gemakkelijker gebillijkt wordt als zij de grenzen van de vrije meningsuiting opzoeken, zonder 

direct wegens smaad of belediging te worden vervolgd. Politieke debatten beperken zich 

immers niet tot de raadszaal. Ook buiten de politieke arena wordt politiek gevoerd op het 

scherpst van de snede. Men moet elkaar de maat kunnen nemen en indringend over politieke 

en bestuurlijke onderwerpen kunnen debatteren. Daar staat tegenover dat politici zich op hun 

beurt niet al te gemakkelijk gekwetst of beledigd moeten voelen. 

Kortom, de vrijheid van meningsuiting van politici geniet naar haar inhoud en vorm 

bescherming. Hun uitingen mogen soms zelfs beledigen, choqueren en verontrusten. De vrije 

politieke meningsuiting en het incasseringsvermogen van politici zijn dan ook te beschouwen 

als communicerende vaten: een politicus mag meer zeggen en moet zich minder gemakkelijk 

gekwetst voelen. 

 

Ook al zijn de tolerantiemarges groot, dit alles geeft politici geen vrijbrief ongestraft allerlei 

uitlatingen te doen. De grenzen van hun vrijheid van meningsuiting komen in zicht als niet op 

de bal maar op de persoon wordt gespeeld. Want er zijn wel degelijk regels over wat in 

debatten en in geschriften buiten de raadszaal is toegelaten. Een raadslid heeft te maken met 

wat in het maatschappelijk verkeer betaamt, met ongeschreven regels van fatsoen, eerlijkheid 

en betrouwbaarheid. Dat geldt voor iedere burger, maar zeker ook voor een 

volksvertegenwoordiger die voor de samenleving het overheidsgezag belichaamt en aanzien 

geniet. 

Nochtans hebben al die spelregels niet het karakter van stenen tafelen, evenmin zijn ze in 

beton gegoten. Kortom, het is niet altijd en op voorhand duidelijk wat oorbaar is en wat niet. 

Veel hangt af van de fijngevoeligheid van de politicus om de grenzen van het betamelijke, 

van fatsoen en fair play aan te voelen en te respecteren. 

 

In dit licht mag de onderzoeker niet al te gemakkelijk oordelen in termen van goed of fout, 

zeker niet in veroordelende zin. De oordelen moeten niet alleen evenwichtig zijn, maar ook 

eerlijk, rechtvaardig en transparant. Om de beoordeling voor iedereen navolgbaar te maken, 

wat trouwens een eis van wetenschappelijke transparantie is, zijn in het voorgaande de 

beschuldigingen en klachten uitvoerig geanalyseerd. Het is daardoor niet een zaak van de 

onderzoeker alleen die beoordeelt. De lezer heeft over zijn schouder kunnen meekijken en de 

oordelen van de onderzoeker kunnen toetsen. 
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2. Onderzoek Bing en belangenverstrengeling PvdA-fractie 
 

Vervolgens moet de beschuldiging van belangenverstrengeling van een drietal PvdA-leden 

aan de orde worden gesteld. Mw. Bakhtali heeft die beschuldiging gedaan bij haar uittreden 

uit de fractie van de PvdA. In het onderzoek van Bing is aan het aspect 

belangenverstrengeling onvoldoende aandacht besteed. Daarom is het verklaarbaar en 

begrijpelijk dat mw. Bakhtali alsmaar geen genoegen kon nemen met het onderzoek en ook 

niet met de resultaten ervan. In een brief aan de raad kwalificeerde zij het onderzoek van Bing 

onder meer als 

 

 verre van professioneel: het rapport was uitsluitend gebaseerd op verklaringen van 

personen die allen op de een of andere wijze een relatie met elkaar hebben en zelfs tot 

op zekere hoogte van elkaar afhankelijk zijn: leden van de PvdA en leidinggevenden 

van de SWN, 

 verre van adequaat: zo zijn machtsmisbruik, belangenverstrengeling en intimidatie niet 

door Bing onderzocht.
99

 

 

Inderdaad, het Bing-onderzoek was niet omvattend en onvoldoende kritisch opgezet, ook al 

omdat het op (overwegend mondelinge) PvdA-bronnen steunde. 

Dat de gemeenteraad in dit licht het rapport van Bing voor kennisgeving aannam, is 

verklaarbaar - de beschuldiging van mw. Bakhtali werd immers als een interne 

aangelegenheid van de PvdA-fractie afgedaan. 

Maar het getuigt ook van kortzichtigheid. De raad had op z’n minst kunnen bekijken - en dat 

was de kern van wat mw. Bakhtali bedoelde - of bepaalde raadsleden in de coalitie soms al te 

dicht op gesubsidieerde organisaties zaten of er al te zeer bemoeienis mee hadden. 

 

Gezien haar bewering dat er mogelijk tussen de PvdA-fractie en SWN onvoldoende afstand 

was, mocht de gemeenteraad de zaak niet en bagatelle afdoen. Voor de integriteit van de raad 

als orgaan van de gemeente was het probleem relevant en zou het wenselijk zijn geweest aan 

mogelijke (namelijk de schijn van) belangenverstrengeling aandacht te besteden.
100

 

 

Maar dit eindresultaat was mede door haar eigen toedoen geschapen. Mw. Bakhtali heeft zich 

al te lichtvaardig veroorloofd, namelijk zonder deugdelijke argumenten en bewijzen, de 

integriteit van haar oud-fractiegenoten publiekelijk in twijfel te trekken. Roepen dat er 

mogelijk een schijn van belangenverstrengeling aan de hand is, is tegenwoordig een ernstige 

beschuldiging die de persoon of personen om wie het gaat, blijvende (imago)schade kan 

berokkenen, ook al blijkt achteraf dat er in het geheel niets aan de hand is. 

 

Mw. Bakhtali heeft ‘man noch paard’ genoemd en dat is een tekortkoming die haar ernstig is 

aan te rekenen. Inderdaad, een bestuurder moet onkreukbaar zijn, maar het verbinden van 

vermoedens aan de maatstaf van onkreukbaarheid, ontkent de essentie en het belang van 

integriteit, doet onrecht aan de beschuldigde en leidt tot zwart-witdenken.
101
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Het behoorde - gezien ook de eerdere uitspraak van de gemeenteraad - niet tot de opdracht 

van de onderzoeker alsnog onderzoek naar de vermeende belangenverstrengeling te doen. Dat 

zou ook weinig vruchtbaar zijn geweest, omdat de percepties en meningen van de actoren 

over die gebeurtenissen inmiddels vastliggen. De kans dat een hernieuwd onderzoek bij 

voorbaat nieuwe feiten en inzichten oplevert, was dan ook uitermate klein. 

 

3. Validiteit van de beschuldigingen en klachten 

 
Twijfelen aan iemands integriteit. Dat is de rode draad die door de beschuldigingen en 

klachten van mw. Bakhtali loopt. Drie zaken vallen op. 

 

In de eerste plaats zijn ze vrijwel altijd op de persoon gericht en niet op de zaak zelf. Vrijwel 

nooit wordt duidelijk gemaakt waar het in de zaak precies om gaat. Twijfelen aan iemands 

integriteit trekt niet alleen de zuiverheid van iemands bedoelingen in twijfel, maar ook de aard 

van de persoon, namelijk diens karakter. Daarom moeten aan het uiten van dergelijke twijfels 

zware eisen worden gesteld. 

Haar beschuldigingen zijn allerminst doordacht en missen feitelijke ondersteuning. Vanuit 

integere bedoelingen zou het nodig zijn dat ze eerst zelf haar beschuldigingen op waarheid en 

juistheid zou hebben getoetst en concrete bewijzen (geen insinuaties) daarvoor had 

aangedragen, om zo te voorkomen dat personen onnodig en ten onrechte beschadigd raken. 

Integriteit vereist dus bovenal de nodige zelfcontrole en kritische zin voor het eigen doen en 

laten. Daarover moet dan in alle openheid verantwoording worden afgelegd. Dat geldt zeker 

voor een politicus of politica. 

 

Dit laatste is - in de tweede plaats - ook opvallend aan haar beschuldigingen en klachten. Ze 

worden doorgaans altijd buiten de raadszaal geuit, niet in het debat waar argumenten en feiten 

kunnen worden besproken, maar via het internet en in vele emails waarvan zij anderen met 

kwistige hand deelgenoot maakt(e). 

Door deze handelwijze zet ze degenen die ze op de korrel neemt, op achterstand. Want een 

onmiddellijk weerwoord van degene die wordt aangevallen, is vaak niet mogelijk. Meestal 

kunnen ze zich - zoals de burgemeester of de raadsgriffier - niet verwaardigen de publiciteit te 

zoeken, omdat dan het risico dreigt dat de discussie in een straatgevecht ontaardt. 

 

In de derde plaats speelt haar parten dat zij als raadslid onvoldoende kennis heeft of niet op de 

hoogte is van geldende regels en procedures. Daardoor kunnen bij haar al te gemakkelijk 

misverstanden ontstaan. Ze krijgt dan het idee dat ze niet serieus wordt genomen of wordt 

tegengewerkt. Ze uit deze frustratie ongedisciplineerd in het op kleinerende en denigrerende 

wijze beschuldigen van personen. Zo vroeg ze de griffier per mail of  

 
‘het verstrengelen/vermengen van diverse functies en petten en bevoegdheden (of de schijn daarvan) is 

toegestaan bij de benoeming van een wethouder’. 

 

De raadsvoorzitter antwoordde dat  
 

‘uw opmerkingen ter zake van mogelijke belangenverstrengeling of de schijn daarvan een plek hadden moeten 

krijgen in de vergadering, waarin de benoeming aan de orde was. U had de mogelijkheid om de ingestelde 

commissie op dat punt te bevragen en wij stellen vast dat u van die mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt.’
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Sprekend en tegelijk kwetsend is ook het misverstand dat de griffier geluidsfragmenten van de 

raadsvergadering van 27 oktober 2010 had laten ‘verdwijnen’. Mw. Bakhtali had die namelijk 

niet op het Raads Informatie Systeem terug kunnen vinden. 

Zij beschuldigde de griffier van ‘bewust geknoei met informatie’, dat ‘het werk van de raad 

ondermijnt’. 

Toen bleek dat zij de fragmenten op het RIS over het hoofd had gezien, liet de burgemeester 

haar - ongemeen fel - weten dat ze de griffier ten onrechte in diskrediet had gebracht en zijn 

integriteit ter discussie had gesteld. 

 
‘Inmiddels heeft u kunnen zien dat het fragment NIET van het RIS gehaald is. Excuses richting griffier 

zijn dan ook zeker op hun plaats. Ook heeft de griffier aangegeven waar het fragment staat en waarom het 

daar geplaatst is. Onbegrijpelijk is dat u daarna doorgaat met de discussie en de integriteit van de griffier 

onterecht ter discussie blijft stellen. Ik stel vast dat de griffier juist en integer heeft gehandeld. (-) Ik 

verwacht van u dat u uw ongefundeerde persoonlijke vete richting griffier stopt, excuses aanbiedt en uw 

beschuldigingen intrekt.’
103

 

 

Uit het voorgaande kan de lezer ook zelf een oordeel vellen over de vraag of de 

beschuldigingen en klachten van mw. Bakhtali door de beugel kunnen. Sommige zijn oorbaar 

in het politieke circuit, andere uitlatingen gaan duidelijk over de schreef, hebben een grievend 

karakter, zijn beledigend of ronduit ontoelaatbaar en in strijd met het beginsel van fair play. 

In die beoordeling moet er ook rekening mee worden gehouden dat onbehagen, kritiek en 

beschuldigingen in onze samenleving door de snelle opkomst van nieuwe media zich 

gemakkelijk kunnen uiten en verspreiden. Er is weinig terughoudendheid om elkaar aan te 

spreken. Onze omgangsvormen zijn drastisch veranderd. In zijn sociale verkeer is de 

Nederlander directer geworden, maar niet zakelijker. De reacties op de nieuwssites van 

internet en op de sociale media getuigen daarvan in de vorm van grove scheldpartijen en 

verdachtmakingen. In hoeverre ze terecht en legitiem zijn, onderbouwd of vals, is vaak niet 

aan de orde of wordt niet onderzocht. Ook de selectie van beschuldigingen in dit rapport is 

een afspiegeling van die nieuwe mentaliteit. 

In sommige gevallen doet mw. Bakhtali het voorkomen dat haar beschuldigingen en kritiek 

een democratisch doel dienen, namelijk als ze beweert dat de democratie en de bevolking van 

Nieuwegein tekort worden gedaan door het laten voortbestaan van verkeerde praktijken zoals 

corruptie en belangenverstrengeling. Aan de zuiverheid van deze bedoeling moet (ernstig) 

worden getwijfeld, omdat zij haar beschuldigingen al te zeer richt op de persoon van de 

bestuurder of ambtsdrager in plaats van op de zaak zelf, vaak met een ondertoon van hoon en 

sarcasme. 

 

4. Onrechtmatige daad 
 

De vraag is relevant of kan worden gesproken van een onrechtmatige daad wegens het op 

onwettige of onbehoorlijke wijze toebrengen van materiële of immateriële schade (art. 6:162 

lid 2 van het Burgerlijk Wetboek). Die vraag wordt hier behandeld, omdat de gemeente eerder 

advies op dit terrein heeft ingewonnen. In het licht van het voorgaande gaat het om smaad, 

laster, belediging of aantasting van de goede naam, krenkende uitlatingen of smadelijke 

beweringen waardoor de eer, goede naam of de reputatie van een persoon is of wordt 

aangetast.
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Al kunnen sommige uitlatingen van mw. Bakhtali als ongepast, onbehoorlijk, onfatsoenlijk of 

grievend worden ervaren, ze zijn, mede door de politieke context waarin ze steeds zijn 

gedaan, niet als zodanig buiten de orde. En de eer en goede naam van bestuurders en 

raadsleden moeten tegen een stootje kunnen. 

Zoals eerder opgemerkt, moet een raadslid nu eenmaal de ruimte worden gegund politiek te 

bedrijven. Meningen hoeven niet altijd op een goudschaaltje te worden gewogen. Ook strijd 

om de aandacht van burgers of kiezers hoort bij die optiek. De marges van tolerantie en de 

ruimte om zich in het politieke discours te uiten, zijn dan ook groter dan in het dagelijks leven 

wel eens toelaatbaar wordt geacht. 

 

Maar zonder meer ernstig is de wijze waarop mw. Bakhtali de griffier in het geding brengt. 

Zijn positie is een andere dan die van bestuurders en politici, omdat hij geen politieke 

verantwoordelijkheid draagt, maar als ambtenaar een dienende taak heeft ten opzichte van de 

gemeenteraad en zich niet openlijk kan verweren. Als er klachten over of bezwaren tegen de 

raadsgriffier bestaan, dienen deze te bestemder plaatse te worden gemeld, namelijk bij het 

presidium van de raad of bij de Werkgeverscommissie. 

 

Conclusies en aanbevelingen 
 

Verschillende keren hebben de uitlatingen van mw. Bakhtali - zo hebben we in emails 

geconstateerd - bij deze en gene de vraag opgeroepen of ze wel door de beugel konden en of 

actie op zijn plaats zou zijn. Die vraag is gerechtvaardigd, maar hoort thuis in de raad. Het 

initiatief voor actie moet van de raad komen. 

De raad kan in voorkomende gevallen in een openbare raadsvergadering aan (vermoed) 

onethisch gedrag van raadsleden aandacht besteden. Dat is - overigens in een iets andere zaak 

- ook de mening van de Nationale ombudsman na een klacht van een inwoonster van de 

gemeente Laren over een raadslid. Alleen in een debat kunnen kiezers zich een oordeel 

vormen over de vraag of raadsleden over de schreef gaan, betoogde Brenninkmeijer. 

 
‘Door in een openbare raadsvergadering onethisch gedrag te bespreken, brengen de raadsleden de voor 

hen geldende gedragscode tot leven. Juist het geven van een moreel oordeel in de openbaarheid voorkomt 

dat onterechte beschuldigingen in de lucht blijven hangen'. De raadsvoorzitter en de raadsleden hebben 

hierin een eigen verantwoordelijkheid.’
105

 

 

De gemeenteraad behoort alert te zijn op moreel verval en verlies aan waarden binnen de 

eigen gelederen. De raad moet vooral zelf een bijdrage leveren aan het levendig houden van 

de morele gedragscode onder de raadsleden. In dit opzicht zou de huidige gedragscode van de 

gemeenteraad zeker een opknapbeurt kunnen gebruiken. Verder zou een raadsbrede 

gedachtewisseling daarover de grenzen tussen politiek en moraliteit kunnen verhelderen. 

 

Voor deze handelwijze opteerde ook de griffier. Hij stelde in oktober 2011 onder meer voor 

de raad te laten discussiëren over de vraag welke gedragsregels raadsleden hebben na te leven 

en op welke onderdelen het democratisch proces wordt verstoord of kan worden verbeterd.
106

 

Het is in ieder geval van belang dat de raad de beschuldigingen die in dit rapport zijn 

behandeld, niet zomaar afdoet. 
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Ook is het van belang dat er zorgvuldig met elkaar wordt gecommuniceerd. De onderzoeker 

heeft zich verwonderd over het zeer frequente emailverkeer, aangezwengeld door mw. 

Bakhtali maar intensief door bestuurders, de griffie(r), het presidium en (soms ook) 

raadsleden en zelfs ambtenaren beantwoord. Vaak werden al die emails en de antwoorden 

daarop weer naar anderen doorgestuurd. Daardoor is een relatief omvangrijk 

communicatiecircuit buiten de raadszaal gecreëerd. 

De onderzoeker adviseert daarom een informatieprotocol of informatiehandvest op te stellen 

over welke vragen op welke wijze aan het college kunnen worden gesteld (mondeling of 

schriftelijk) en op welke wijze ze door het college worden beantwoord. 

In ieder geval moet het altijd gaan om beleidsrelevante vragen zonder dat daarin persoonlijk 

gerichte of diffamerende opmerkingen, morele kwalificaties of niet geadstrueerde meningen 

worden geventileerd, anders moeten de vragen worden geweigerd. 

Ten slotte is het van belang dat de vragen steeds langs formele weg (via de griffier) worden 

ingediend en beantwoord. Kortom, de raad zelf moet (via het presidium) duidelijke grenzen 

stellen en de raadsvoorzitter moet erop toezien dat de orde in de vergaderingen wordt 

gehandhaafd. 

 

Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat de beschuldigingen van mw. Bakhtali op 

zichzelf staan. Het zijn uitlatingen van één raadslid. Maar een bredere scope is toch wel 

gewenst door de uitlatingen te beschouwen tegen de achtergrond van de politieke cultuur in 

bestuur en raad van de gemeente Nieuwegein. 

 

Geconstateerd moet worden dat die cultuur een tamelijk gesloten karakter heeft, door 

sommigen zelfs ondoordringbaar genoemd. Het collegeakkoord is heilig. Dat frustreert het 

dualisme. Onze respondenten - dat blijkt trouwens ook uit de verslagen van 

raadsvergaderingen - duiden die cultuur aan als een (ouderwetse) wethouderscultuur. Die 

geslotenheid geldt overigens niet alleen het college, maar ook de gemeenteraad. De 

coalitiepartijen houden elkaar in een sterke greep, bang als men is dat er een breuk in de 

coalitie zou ontstaan. Dat bevordert een sfeer van onzekerheid en wantrouwen in plaats van 

een ontspannen bestuursstijl, waarin ook wat meer het (beleidsinhoudelijke) oor aan de 

oppositie kan worden geleend. 

 

Onvrede zou veel minder kans krijgen door de bestuurlijke vensters open te zetten en de 

oppositiepartijen meer kans te geven onderwerpen en ideeën in te brengen. Er kan best met 

wat meer onbevangenheid naar de oppositie worden geluisterd. Door de relatief grote 

partijpolitieke versnippering kan de raad toch al geen vuist maken en heeft hij een zwakke 

stem in het beoordelen en kritiseren van het beleid. De oppositie heeft menigmaal het idee dat 

zij er niet aan te pas komt. 

De basis voor vernieuwing kan al meteen na de verkiezingen worden gelegd door onder 

leiding van een (in)formateur een kaderstellend programma op te stellen dat het inhoudelijke 

en financiële speelveld van het toekomstige college aangeeft met thema’s op het gebied van 

onder meer wonen, volksgezondheid, belastingen, werken, cultuur, veiligheid en verkeer. 

Daarin kunnen (constructieve) bijdragen van alle fracties die dat wensen worden opgenomen. 

Een burgerforum kan als klankbord dienen. Niet alleen het toekomstige beleid krijgt hierdoor 

meer gezamenlijkheid en sturing, ook de collegevorming kan er een bredere oriëntatie door 

krijgen, want het nieuwe college kan - op basis van dit programma van politiek relevante 

hoofdlijnen - een uit te voeren beleidsprogramma schrijven. Deze werkwijze geeft profiel aan 

de kaderstellende bevoegdheid die de raad in de Wet dualisering gemeentebestuur heeft 

meegekregen. 
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Een volwassen (lokale) democratie moet in onbevangenheid en openheid opereren. Het zou 

verstandig zijn in het licht van de raadsverkiezingen in 2014 tijdig een open raadsdiscussie 

aan dit thema te wijden en tevens de gelegenheid te baat te nemen met elkaar over de 

procedure van coalitievorming voor het nieuwe college van gedachten te wisselen. 


