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Kar kroketten op
budget armoede

De ene na de andere
PvdA’er in opspraak

Wethouder
Den Haag
smeet met
publiek geld

RODE REGENTEN
VULLEN ZAKKEN
Van onze verslaggevers
AMSTERDAM, vrijdag
Er gaat de laatste tijd bijna geen dag meer voorbij
zonder dat er weer een sociaaldemocraat wordt aangetroffen, graaiend in een of andere schatkist. Wethouders, een burgemeester en zelfs een staatssecretaris van PvdA-huize lijken zich niet goed bewust
wat precies het verschil is tussen mijn en dijn. Wie
omkijkt naar in opspraak geraakte sociaaldemocraten in publieke functies, ontwaart een imposante menigte.

Tal van zaken
op het randje
of eroverheen
Een echte Robin Hood steelt
van de rijken en geeft aan de
armen. Zo niet Bert van der
Roest, het Utrechtse roofraadslid dat als penningmeester van de Stichting Straatnieuws in een jaar tijd maar
liefst ruim veertig mille van de
dakloze straatkrantverkopers
stal. Hij gaf er niet alleen rondjes mee in de kroeg, zo bleek
uit de bankafschriften die de
voorzitter van Straatnieuws
helaas te laat onder ogen
kreeg, maar was ook de getapte
jongen op een Grieks vakantie-eiland. Zelfs voor zijn vertrek op Schiphol pinde de
sociaaldemocaat nog snel wat
euro’s van de stichting.

’Herenakkoord’
Van der Roest sloot een
’herenakkoord’ met de voorzitter van het Straatnieuws, de
prominente Utrechter Broos
Schnetz,
toevallig
ook
PvdA’er. ’Biertje’ van der
Roest, zoals zijn bijnaam luidt,
krijgt de gelegenheid het van
de armen gestolen geld zelf terug te betalen. In ruil daarvoor
wordt geen aangifte gedaan bij
de politie. Een sterk staaltje
klassenjustitie onder het goedkeurend oog van het Utrechtse
rode geweten: PvdA-voorzitter Hans Spekman.
De onlangs spoorloos verdwenen Ramón Smits Alvarez, raadslid en kandidaatlijsttrekker voor de partij in
Amersfoort, lijkt ook een
greep in de kas te hebben gedaan. Smits Alvarez verdween vorige week met de
noorderzon. Gelijktijdig met
zijn verdwijning bleek er vierduizend euro te zijn gepind
van de fractierekening. Het
vermoeden bestaat dat hij gevlucht is wegens een Rijksrechercheonderzoek naar het
lekken van een kritisch rap-

port over burgemeester Bolsius van Amersfoort.
De PvdA in Groningen, ooit
oppermachtig in het noordelijke rode bolwerk, moet al jaren
alle zeilen bijzetten om kleine
en grotere crises te bezweren
rondom partijgenoten. PvdAburgemeester Peter Rehwinkel bezorgt zijn partij al jaren
grijze haren, door op essentiele momenten onbereikbaar te
zijn. Zo was hij tijdens een
dreigende watersnood in het
dorp Woltersum spoorloos en
stapte hij vorig jaar tijdens een
bestuurscrisis in Groningen
doodleuk op het vliegtuig naar
Spaanse zon, waar hij met zijn
vriend een huis heeft. Het bij
de gemeente declareren van
3150 euro voor een cursus
Spaans deed de wenkbrauwen
opnieuw fronsen. Daar kwam
deze week de boosheid over
Rehwinkels wachtgeld bij, dat
hij geniet terwijl hij vrijwilligerswerk in Spanje gaat doen.
Ondertussen dringt zich de
vraag op, of zijn nieuwe Spaanse functie überhaupt bestaat.
Over twee weken is hij weg uit
de Martinistad.

Catering

WACHTGELD
€ 7000

Klantbeoordeling: 8,5
8 dagen, All Inclusive

Klantbeoordeling: 7,7
8 dagen, All Inclusive

Per persoon v.a.

299∏

Per persoon v.a.

Djerba
ClubHotel RIU
Palm Azur4

Port el Kantaoui
ClubHotel RIU
Bellevue Park4

Klantbeoordeling: 8,0
8 dagen, All Inclusive

Klantbeoordeling: 8,8
8 dagen, All Inclusive

Per pers. v.a.
In samenwerking met

349∏

Per pers. v.a.

€ 40.000

€ 4000

DIEFSTAL

In totaal heeft de Drees-lezing, die slechts een uur duurde, 14.000 euro gekost. Wethouder Kool betaalde de helft
uit de subsidiepot voor armoedebeleid onder de noemer
’preventie’. Een groot deel van
het geld is gebruikt voor de
zaalhuur inclusief catering.
Volgens een bezoeker werden
er op de receptie zoveel hapjes
uitgedeeld, dat het publiek de
garnalenkroketjes en andere

Regelmatig
op bezoek
in China
Peter Rehwinkel
PvdA-burgermeester Groningen.
Neemt ontslag en gaat met behoud
van wachtgeld vrijwilligerswerk
doen in Spanje.

Henk Kool
PvdA-wethouder Den Haag.
Schenkt € 7000 aan
stichting waarvan hij zelf
bestuurslid is.

Bert van der Roest
PvdA-gemeenteraadslid
Utrecht.
Verduistert € 40.000 van
daklozenkrant.

Ramón Smits Alvarez
PvdA-raadslid
Amersfoort.
Verdwijnt met
€ 4000 uit partijkas.

INFOGRAPHIC: REDACTIE ILLUSTRATIE

vriendin. „Ik maakte een fout
en betaal daarvoor een hoge
prijs”, zei de PvdA’er na zijn
vertrek.
PvdA’er Adri Duivesteijn,

tegenwoordig lid van de Eerste
Kamer, stapelde in zijn zevenjarige periode als wethouder
in Almere niet alleen affaire
op affaire, ook na zijn recente

vertrek eet de Hagenaar nog
vorstelijk uit de gemeentelijke
ruif. Ondanks zijn vrijwillige
vertrek als wethouder begin
dit jaar betaalt de gemeente Almere hem nog maandelijks
duizenden euro’s als aanvulling op zijn salaris als senator.
Almere vult het huidige salaris
van Duivesteijn in de Eerste
Kamer komende jaren aan tot
circa tachtig procent van zijn
riante vergoeding die hij genoot als wethouder. Over de
sollicitatieverplichting en het
re-integratietraject, die voor
ex-wethouders bestaan, wordt
schimmig gedaan. Partijvoorzitter Spekman bezweert dat
de senator niks fout doet en
zich netjes aan zijn sollicitatieplicht houdt.

Dienstauto

• Adri Duivesteijn, tegenwoordig lid van de Eerste Kamer namens de
PvdA, was voor die tijd wethouder in Almere. Die gemeente betaalt
hem nog steeds een stevige vergoeding.
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Rechtstreeks met Arkey. Kies uw zitcomfort en service: Premium Comfort Class, Comfort, Economy
Genoemde prijzen zijn vanafprijzen per persoon en o.b.v. 2 personen met vertrek in de periode 1 november
’13 t/m 31 maart ’14. De prijzen zijn incl. vlucht Economy Class, luchthavenbelasting en brandstoftoeslagen,
excl. andere toeslagen. Voor de exacte prijzen en voorwaarden verwijzen wij u naar één van de Arke winkels
of naar Arke.nl. Prijswijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

Jaap Kuin
PvdA-wethouder Assen.
Steelt boortjes uit
bouwmarkt in
Groningen.
FOTO´S: JOS SCHUURMAN/AB BLAUW

Genieten in Tunesië!
Djerba
Htl. Caribbean World Djerba
Thalasso4

De eetpartij voorzien van
wijnen wordt normaal gehouden in het Haagse restaurant
De Basiliek om de spreker en
iedereen die verder heeft meegeholpen te bedanken. Maar
premier Rutte, die de Dreeslezing vorige week hield in de
oude zaal van de Tweede Kamer, liet verstek gaan. Desondanks ging het diner gewoon
door.

brandstichting

!Arke.nl | 130 winkels | 0900 8847

Hammamet
App. Mehari
Hammamet5

door Alexander Bakker
DEN HAAG, vrijdag
Het belastinggeld uit de gemeentelijke
armoedepot dat de Haagse PvdA-wethouder Henk Kool (sociale zaken) schonk aan
de Stichting Willem Drees Lezing is niet alleen gebruikt voor het evenement, maar
ook voor een etentje met het
tienkoppige bestuur waar
Kool zelf deel van uitmaakt.

PvdA-politici in opspraak

Bonnetjesaffaire
Het kabinet zelf werd vorig
jaar eveneens opgeschrikt
door een sjoemelende sociaaldemocraat, toen bleek dat er
eentje was aangesteld als
staatssecretaris. Co Verdaas
moest al een maand na zijn
aantreden
opstappen
als
staatssecretaris van Economische Zaken, vanwege een bonnetjesaffaire. Verdaas moest
weg, omdat hij als gedeputeerde met zijn declaraties voor
het gebruik van zijn dienstauto had gerommeld. Voor zijn
werk moest hij in de provincie
Gelderland wonen, maar verbleef een groot deel van de tijd
in Zwolle (Overijssel), bij zijn

• Premier Rutte bij de jaarlijkse Willem
Drees-lezing. Het diner om de spreker te
bedanken ging ondanks de afwezigheid
van Rutte door. Op de receptie waren
zoveel hapjes dat de genodigden ze niet
eens opkregen.
FOTO: ANP

€ 0,15
minuut

Duivesteijn kostte de gemeente tijdens zijn wethouderschap sowieso een vermogen, mede omdat hij weigerde
zijn woonplaats Den Haag definitief te verlaten voor de stad
waar hij het ruimtelijk beleid
bepaalde. Dat kostte Almere
tonnen aan vergoedingen voor
de dienstauto met chauffeur
die hem met regelmaat van de
hofstad naar de polder liet rijden.
Daarnaast ontstond in 2008
ophef over het feit dat de gemeente vrijwel de gehele huur
van de tweede woning van
Duivesteijn, een riant appartement in het stadscentrum á
1500 euro per maand, bleek te
vergoeden.
Twee boortjes van zo’n negen euro per stuk, brachten in
augustus de Asser PvdA-wethouder Jaap Kuin ten val. De
bestuurder had het gereedschap niet afgerekend bij
bouwmarkt Hornbach in Groningen, toen hij klusspullen
kocht om zijn boot te repareren. Kuin werd door personeel
in de kraag gevat en verhoord
door de politie. Hij verklaarde
dat hij de boortjes simpelweg
was vergeten af te rekenen.
Toch werd de diefstal de
wethouder – die op dat moment tijdelijk ook de burgemeestersfunctie bekleedde –
hem enkele maanden later fataal. Er doken verhalen op dat
Kuin de boortjes helemaal niet
per ongeluk had meegenomen.
Enkele oppositiepartijen eis-

ten zijn vertrek. Kuin gooide
zelf uiteindelijk de handdoek
in de ring. Volgens hem omdat
hij moegestreden was en ten
onder ging aan de stress.
In Etten-Leur stapte PvdAwethouder Theo Vaes vorige
maand op wegens zijn decla-
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ratiegedrag. Vaes declareerde
meermaals kilometers die hij
niet heeft gereden, zo bleek uit
een onderzoek van de gemeente. Volgens de gemeente gaat
het om maximaal 2000 euro.
Vaes geeft na zijn vertrek toe
’slordig’ te zijn geweest.

Dienstreizen

VRAGEN OVER:
Sjoemelende PvdA’ers

Wat doet de PvdA aan de problemen?
De partij is, onder leiding van prominent Tjeenk Willink,
momenteel bezig met een integriteitscode. Die is volgens partijvoorzitter Spekman half november af.
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Wat regelt zo’n integriteitscode?

Het is een uitwerking van de bestaande erecode. De
nieuwe code moet voorkomen dat (oud-)volksvertegenwoordigers zich bijvoorbeeld verrijken met belastinggeld door het opstellen van richtlijnen.

Spreken PvdA’ers elkaar ook aan op
wangedrag?

Partijvoorzitter Spekman hangt in elk geval vaak aan de
lijn als een volksvertegenwoordiger weer iets fout doet.
Er komt binnenkort ook een commissie integriteit. Die
moet partijleden gaan aanspreken op hun gedrag, bijvoorbeeld omdat ze veel bonussen opstrijken bij een bedrijf.
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Wie doet er onderzoek naar sjoemelende
politici?

Gekozen volksvertegenwoordigers die de wet overtreden, krijgen te maken met de Rijksrecherche. Het gebrek
aan optreden van de Rijksrecherche tegen verdachte
politici zorgde vorig jaar echter voor kritiek van ex-fraudeofficier Robert Hein Broekhuijsen. Hij pleitte voor de
oprichting van een aparte opsporingsinstantie, los van
het ministerie van Veiligheid en Justitie, om te voorkomen dat onder politieke druk wordt afgezien van vervolging.

5

lekkernijen niet eens opkreeg.
Verder kreeg de oud-voorzitter van de Haagse PvdA-afdeling Désirée Geerts als secretaris 1000 euro aan declaraties
uitbetaald voor allerlei onkosten die ze maakte voor de organisatie van de lezing.
Uit het subsidieregister
blijkt dat het armoedepotje
wel vaker wordt gebruikt voor
evenementen. Zo ’doneert’
Kool vriendelijk een bijdrage
voor de Bart Tromp Lezing,
die overigens in de Rode Hoed
in Amsterdam wordt gehouden.

Zijn sociaaldemocratische
volksvertegenwoordigers onbetrouwbaarder
dan hun liberale of christelijke collega’s?

Daar is voor zover bekend geen onderzoek naar gedaan.
Wel kwamen er de laatste maanden relatief veel sjoemelende PvdA’ers in het nieuws. Eerder dit jaar speelde
hetzelfde bij de VVD, naar aanleiding van strafrechtelijk
onderzoek naar diverse prominente liberalen. Ook de
VVD besloot daarop integriteitsregels in te voeren waar
kandidaat-bestuurders hun handtekening onder moeten zetten.

Het is niet voor het eerst dat
sociaaldemocraat Kool in opspraak raakt. Zo moet hij regelmatig tekst en uitleg geven aan
de gemeenteraad over zijn
tientallen dienstreizen. In
slechts een jaar tijd spendeerde hij ruim veertigduizend belastingeuro’s aan tripjes naar
het buitenland.
Met name China valt in de
smaak als bestemming. In de
wandelgangen van het stadhuis wordt de bestuurder daarom gekscherend ’Chinese
kool’ genoemd.
Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen kreeg hij de
volle laag, omdat hij de achterban van Geert Wilders ’crapuul’ noemde. In 2009 brak er
een grote rel uit om zijn persoon, nadat hij probeerde Constant Martini, toenmalig voorzitter van de Haagse PvdA-afdeling en oud-wethouder van
de hofstad, een lucratieve opdracht te gunnen voor een onderzoek naar de toekomst van
gesubsidieerd werk.
De klus, met een dagvergoeding van 1250 euro, zou ruim
een maand duren. Omdat partijgenoten en collega-wethouders de opdracht vonden rieken naar belangenverstrengeling, ging het plannetje niet
door.

Spoeddebat
Over de financiële steun aan
de Drees-lezing is opnieuw politieke commotie ontstaan. De
Tweede Kamer gaat een
spoeddebat
houden
met
PvdA-staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken).
In de Haagse gemeenteraad
is de oppositie woedend. De
PVV ziet liever dat de wethouder ’zijn biezen pakt’. SPraadslid Bart van Kent is
eveneens ziedend: „Als de
PvdA haar oud-premiers wil
eren, mag dat nooit ten koste
gaan van subsidiegeld voor de
allerarmsten.”

