
 

Samenvatting rapport over beweringen eenmansfractie 

gemeenteraad Nieuwegein  
Auteur: prof. dr. Hans van den Heuvel 

 

In 2010 stapte mevrouw Haseena Bakhtali uit de fractie van de PvdA. Dat ging gepaard met een  

beschuldiging aan het adres van een drietal van haar oud-collega’s uit de fractie. Die 

beschuldiging ging over niet-integer gedrag zoals intimidatie, manipulatie, machtsmisbruik en 

belangenverstrengeling. Deze zaak heeft het onderzoeksbureau BING in 2010 onderzocht. 

Daarover is begin januari 2011 een rapport verschenen. Ik concludeer dat dat onderzoek niet erg 

diepgravend was. Dat kwam vooral omdat het op overwegend PvdA-bronnen steunde. Daar is 

mevrouw Bakhtali tekort gedaan. Aan de andere kant veroorloofde zij zich al te lichtvaardig de 

integriteit van haar oud-fractiegenoten publiekelijk in twijfel te trekken, zonder daarvoor 

duidelijke feiten aan te voeren. 

 

De gemeenteraad heeft het BING-rapport destijds voor kennisgeving aangenomen. Dat was wel 

wat erg kort door de bocht. De beschuldiging van mevrouw Bakhtali werd afgedaan als een 

interne aangelegenheid van de PvdA-fractie. Maar de raad had op z’n minst kunnen bekijken of 

bepaalde raadsleden in de coalitie soms te dicht op gesubsidieerde organisaties zaten. Daarbij 

gaat het vooral om de relatie met Stichting Welzijn Nieuwegein (SWN), inmiddels omgedoopt tot 

Movactor. Haar beschuldiging bleef dan ook boven de markt hangen. 

 

Beschuldigingen 

Sindsdien heeft mevrouw Bakhtali in het openbaar allerlei nieuwe en ernstige beschuldigingen 

geuit in de richting van de huidige burgemeester, het presidium, de raadsgriffier, ambtenaren en 

raadsleden. Ze beschuldigde hen in wisselende varianten van ambtsmisbruik, 

belangenverstrengeling, informatiemanipulatie of plichtsverzuim. Ik heb al die beschuldigingen 

onderzocht en tegen het licht gehouden. Ik hoef er geen misverstand over te laten bestaan: ze 

missen vrijwel elke grondslag en zijn volstrekt onvoldoende met feiten aangetoond. Mevrouw 

Bakhtali heeft bovendien vrijwel nooit duidelijk gemaakt waar het in elke zaak precies om ging. 

In plaats daarvan uitte zij beledigingen en verdachtmakingen.  

 

Hoe ben ik te werk gegaan?  

Al haar beschuldigingen en klachten zijn in het digitale archief van de gemeente opgenomen. Ze 

heeft ze immers allemaal naar het gemeentebestuur gestuurd. Ze zijn mij door de burgemeester 

onverkort en zonder enige restrictie ter beschikking gesteld. Waar mogelijk heb ik ze van 

achtergrondinformatie voorzien en heb ik de feiten erbij gezocht om zo te achterhalen wat er 

precies aan de hand was. Uiteindelijk heb ik bij elke casus kunnen beoordelen wat er waar van 

was en wat niet. Bij elke casus kunt u zien wat het waarheidsgehalte van de beschuldiging is. 

 

In sommige gevallen doet mevrouw Bakhtali het voorkomen dat haar beschuldigingen en 

klachten aan het adres van de gemeente een democratisch doel dienen. Ze beweert dan dat de 

democratie en de bevolking van Nieuwegein tekort worden gedaan door het laten voortbestaan 

van verkeerde praktijken. U moet dan denken aan machtsmisbruik, nalatigheid, verkeerde 

informatie, corruptie en belangenverstrengeling. Ik concludeer dat aan de zuiverheid van deze 

motieven getwijfeld moet worden. Zij richt haar beschuldigingen te veel  op de persoon van de 

bestuurder of ambtsdrager in plaats van op de zaak zelf. 

 

 



Adviezen 

Ik adviseer de gemeenteraad aan (vermoed) onetisch gedrag van raadsleden aandacht te 

besteden door er mee in het openbaar over te discussiëren. Want de gemeenteraad behoort alert 

te zijn op moraal verval en dreigend verlies van waarden binnen de eigen gelederen.  

 

Ook is het van belang dat er zorgvuldig met elkaar wordt gecommuniceerd. Ik heb me 

verwonderd over het zeer frequente emailverkeer, aangezwengeld door Bakhtali maar intensief 

door bestuurders, het presidium, de raadsgriffie(r) en soms ook raadsleden en zelfs ambtenaren 

beantwoord. Vaak werden die e-mails en de antwoorden weer naar anderen doorgestuurd, 

waardoor er een relatief omvangrijk communicatiecircuit buiten de raadszaal werd gecreëerd.  

Ik adviseer in mijn rapport 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 die door het college worden beantwoord. 

 

Gesloten bestuurscultuur 

Verder plaats ik de problemen rond mevrouw Bakhtali tegen de ruimere achtergrond van de 

bestuurscultuur. Die heeft een tamelijk gesloten karakter. Het collegeakkoord is kennelijk heilig. 

Dat frustreert het dualisme. Die geslotenheid geldt niet alleen voor het college, maar ook voor de 

gemeenteraad. De coalitiepartijen houden elkaar in een sterke greep, bang als men is dat er een 

breuk in de coalitie ontstaat. Dat werkt een sfeer van onzekerheid en wantrouwen in de hand in 

plaats van een ontspannen bestuursstijl, waarin ook wat meer en beleidsinhoudelijk naar de 

oppositie wordt geluisterd. 

 

Ik adviseer tot slot 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 en open 

naar de oppositie worden geluisterd. Door de relatief grote partijpolitieke versnippering kan de 

raad toch al geen vuist maken en heeft zij 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. 

 

 


