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In uw brief van 21 juni heeft u een aantal vragen gesteld naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant 

over een cliënt van onze Uitvoeringsorganisatie BBS. In deze brief beantwoorden wij uw vragen. 

 

 

Vraag 1  : Kan de betreffende wethouder bevestigen dat het gesprek zoals beschreven onder het 

kopje ‘het verhoor’ onder de verantwoordelijkheid van BBS heeft plaatsgevonden? 

Antwoord : Ja, het gesprek is onder verantwoordelijkheid van BBS uitgevoerd.  

 

 

Vraag 2  : Zo ja, is de wethouder het met ons eens dat deze wijze van ondervragen van de sociale 

dienst onacceptabel is? 

Antwoord : Het college kan hier geen oordeel over vellen omdat zij de bandopname niet heeft 

gehoord. Voor de duidelijkheid: het betreft hier een inwoner van de gemeente Bunschoten. Wij kunnen niet 

in detail treden over het dossier, gezien de privacy van betrokkene.  

 

Het college heeft wel vernomen dat het gesprek dat gevoerd is met betrokkene in het kader was van een 

dossier dat al langer loopt. Na een bezwaarprocedure, is de betrokkene in beroep gegaan en nu ligt het 

dossier bij de hoogste rechter. BBS is eerder zowel door de bezwaarcommissie als de rechtbank in deze 

zaak in het gelijk gesteld. De bandopname van dit gesprek is gedurende de tijd van hoor en wederhoor met 

betrekking tot de klachten- en bezwaarprocedure (nog) en in beroep, niet aan BBS ter beschikking gesteld.  

BBS heeft de bandopname ook niet kunnen beluisteren.  

 

 

Vraag 3  : Zo ja, is de wethouder bereid om maatregelen te nemen om dergelijke verhoormethoden 

te verbieden en voorkomen? Te denken valt daarbij aan het verplicht opnemen van de 

gesprekken door de sociale dienst. 

Antwoord : Deze ervaring zullen wij meenemen in de uitwerking van het nieuwe Handhavingsbeleid. 

Uw suggestie om bij ieder handhavingsgesprek aan de klant actief aan te bieden of deze het gesprek wil 

laten opnemen, kan inderdaad de veiligheid voor alle betrokkenen, zowel de klant als de medewerker BBS, 

vergroten. Ook deze suggestie nemen wij mee in onze afwegingen.  

 

 



 

Pagina 2 van de brief 2049156 

Zaaknummer: 2038730 

 

 

 

 

 

Meer informatie? 

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact op met Kim Houben, telefoon 035-

6093561 of e-mail K.Houben@soest.nl. 
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