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Extern onderzoek naar verloop integriteitsonderzoek wethouder Jaeger begint in januari

Rol Broertjes onder de loep
Leander Mascini
l.mascini@mediahuis.nl

Hilversum ■ De rol van de Hilversumse
burgemeester
Pieter
Broertjes tijdens het integriteitsonderzoek naar wethouder Wimar Jaeger wordt onder de loep
genomen in een nieuw onderzoek.
De bedoeling is dat in januari gestart wordt met dat evaluatieonderzoek, zo bevestigt raadsgriffier Paul
van Ruitenbeek. Tijdens het opstellen van de onderzoeksopdracht in
het presidium (alle fractievoorzitters uit de raad) is ook gesproken
over de rol van burgemeester Pieter

Broertjes in het proces. De handelingen van de burgemeester worden
meegenomen in het nieuwe onderzoek. Broertjes lekte de naam van de
eerste melder – raadslid Bianca Verweij – naar wethouder Jaeger, terwijl de melding anoniem gedaan
was. De burgemeester maakte hiervoor al eerder excuses aan de raad,
zei dat hij het anders had moeten
doen, maar het lekken wordt nu
toch meegenomen in het onderzoek.

Stappenplan
„In dit evaluatieonderzoek worden
alle stappen van het stappenplan
dat gevolgd wordt bij een integriteitsmelding stuk voor stuk bekeken”, zo laat de griffier weten. „We
hebben onder meer gevraagd om

tioaris ingediend moeten worden en
niet meer bij de burgemeester, is
volgens de griffier ’op de zaken
vooruitlopen’. En dat wil hij gedurende het onderzoek niet doen. Volgens Van Ruitenbeek moet het onderzoek rond februari/maart klaar
zijn.

Evaluatie

Burgemeester Broertjes.
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met alle betrokkenen te spreken,
ook met de melders ja. Uiteindelijk
zal het onderzoeksbureau een aanbeveling doen over het stappenplan.” Of dat kan betekenen dat integriteitsmeldingen tegen wethouders voortaan bij een externe func-

De evaluatie volgt uit een afspraak
die is gemaakt tijdens de raadsvergadering van 18 september. Toen besprak de gemeenteraad het onderzoeksrapport van bureau Bing. Dit
bureau deed onderzoek naar mogelijke dubbele petten van wethouder
Jaeger omdat hij een bestuursfunctie bij de Dutch Media Foundation
had (en heeft). Die organisatie ontvangt subsidie. Jaeger overleefde

half september een motie van wantrouwen. De wethouder zal zijn rol
bij de Dutch Media Foundation opgeven.
„De afspraak was om een onderzoek te starten en we hebben nu een
evaluatieopdracht geformuleerd en
bij een extern bureau neergelegd.
Zij hebben een offerte gestuurd die
wij nog moeten bestuderen, maar de
bedoeling is om in januari te starten”, aldusVan Ruitenbeek.
Welk onderzoeksbureau benaderd is om het evaluatieonderzoek
uit te voeren kan de griffier nog niet
zeggen zolang de gemeente de ontvangen offerte nog niet heeft geaccepteerd. Wel wil hij kwijt dat het
niet hetzelfde bureau is - Bing - dat
het integriteitsonderzoek naar Jaeger deed.

’Thuisafgehaald’ wil aan de slag in Hilversum
Simone Stevens

Hilversum ■ Het online platform
Thuisafgehaald probeert voet aan
de grond te krijgen in Hilversum,
zodat ook oudere, kwetsbare en/of
hulpbehoevende mensen in aanraking komen met het delen van
maaltijden, het basisprincipe van
Thuisafgehaald.
In Hilversum zou een subsidie
nodig zijn van vijfentwintig mille,
zegt directeur Stéphanie van Gerven. „Zij moeten natuurlijk zelf
een afweging maken met hoe ze
met de middelen omgaan.” Ze
voegt daaraan toe: „We zijn echt
heel hard bezig in Hilversum, want
we geloven echt in de kracht van
delen.”
Platform Thuisafgehaald bestaat
bijna acht jaar en is nog steeds
groeiende. „We zitten nu op 65.000
gedeelde maaltijden en 40.000 tot
45.000 ontmoetingen per jaar - en
dat is uiteindelijk waar we het voor
doen”, zegt Van Gerven. Het aantal
thuiskoks bedraagt nu 12.500. „Ik
hoop dat ooit in elke straat een
thuiskok zit, zodat de drempel
lager wordt en dit initiatief voor
iedereen gemakkelijker bereikbaar
wordt.”
Sinds een kleine twee jaar richt
de ideële organisatie zich nadrukkelijker op kwetsbare en/of oudere
mensen of mensen met een psychische aandoening. Of het ontlasten
van een mantelzorger. Van Gerven:
„Mensen die in een kwetsbare
positie zitten. Die niet meer voor
zichzelf kunnen koken of niet
meer elke dag. Hierdoor kunnen
mensen bovendien ook langer
zelfstandig blijven wonen.”
In elf gemeenten ontvangt Thuisafgehaald inmiddels subsidie om

Lutske Augustijn (43) in haar keuken aan de Lijsterweg in Hilversum. Ze is sinds afgelopen zomer thuiskok. „Ik vind dat iedereen het verdient om van een goede en
gezonde maaltijd te kunnen genieten. Mezelf en de ander blij maken met een lekkere maaltijd.”
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zogenoemde ’matches’ tot stand te
brengen tussen thuiskoks en
kwetsbare inwoners in de samenleving. Met dat geld worden onder
meer (telefonische) gesprekken
gehouden met thuiskoks, voorlichting gegeven in buurthuizen en
contact gelegd met zorgnetwerken.

„Dat levert matches op die gemiddeld wel drie jaar duren in plaats
van een half jaar”, zegt Van Gerven.
Thuisafgehaald controleert actief
of de maaltijden voor deze kwetsbare doelgroep inderdaad tegen
kostprijs worden aangeboden. „De
richtlijn is tussen de vier en zes

euro.” Voor alle Thuiskoks geldt
overigens dat ze moeten voldoen
aan de richtlijnen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
„Ze moeten zich dus houden aan
dezelfde regels die voor restaurants
gelden.” Kleine uitzonderingen
daargelaten, zegt ze, zoals de ver-

plichting van twee deuren tussen
keuken en toiletruimte. „Thuiskoks kunnen dus ook een boete
krijgen, maar dat is tot nu toe
gelukkig niet het geval geweest.”
➔ Regio 10/11: Veel meer dan
alleen maar een maaltijd

