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1. Mw H Pensioen toezegging 

Mw H. heeft in het verleden, in het kader van gelijke berechtiging van mannen en vrouwen, 

vanuit de wet extra pensioenjaren toegezegd gekregen. Na jaren touwtrekken tussen 

betrokkene, de werkgever en de uitvoerder is besloten om m.b.v. het OT een gesprek aan te 

gaan met de werkgever. De gesprekken zijn in goede sfeer en harmonie verlopen. Het 

’pensioengat’ is aangevuld middels een bruto uitkering waar een ieder zich in kon vinden. 

Zaak gesloten 

 

2. Verkeerssituatie Loenen 

Op de Horstweh in Loenen wordt aantoonbaar (officiele meting gemeente) te hard gereden. 

Al jaren zijn bewoners in de weer om via aanvullende maatregelen de snelheid te beperken. 

Geleidelijk aan ontstond een min of meer berustende situatie (‘Ze doen er toch niets aan’). 

Hierbij werd gewezen naar Gemeente (kijkt naar Dorpsraad), Wijkagent (handhaaft niet) en 

Dorpsraad (herkent het probleem onvoldoende). De Dorpsraad heeft inmiddels steun 

toegezegd. Vervolgens is ondersteund met een brief aan B&W waarna de kwestie ineens 

aandacht kreeg. De toegezegde mogelijke oplossingen blijven echter uit. 

 

3. Gehandicapt kind 

In de Maten woont een gezin met een meervoudig gehandicapt kind. Het kind is niet in staat 

om trap te lopen en de woning is ongeschikt op aangepast te worden. Er bleek enige 

verwarring rond het gezin waardoor zij geen geschikte woning toegewezen kregen. Na enige 

gesprekken opgelost en is alsnog een woning toegewezen.  

 

4.  Uitwijzing oudere Marokkaanse heer 

Een Marokkaanse heer is op 16 jarige leeftijd in 1976 met meerdere familieleden naar 

Nederland gekomen. Zijn vader en hij werkten  als gastarbeider bij verschillende werkgevers. 

Hijzelf heeft altijd een vaste baan gehad. Rond 1982 is meneer in het huwelijk getreden 

waaruit in 1985 1 zoon geboren is. Meneer M. heeft tijdens zijn verblijf in Nederland 1 fout 

gemaakt door het Nederlanderschap niet aan te vragen maar hier te verblijven op basis van 

een verblijfsvergunning. Deze vergunning is een paar keer verlengd. De andere meegekomen 

familieleden hebben allemaal wel het Nederlanderschap aangevraagd en dat ook gekregen. 

Het betreft hier ouders, broers, zusters en schoonfamilie. Helaas was meneer M. van mening 



dat een verblijfsvergunning gelijkgesteld was aan een formeel Nederlanderschap. Meneer 

heeft hier een voorbeeldig leven geleid, is nooit met justitie (anders dan inz zijn 

verblijfsvergunning) in aanraking gekomen. Hij is volledig geïntegreerd en woont in een 

nieuwbouw gedeelte in Apeldoorn. 

Hij heeft pensioen opgebouwd en heeft bij het bereiken van de 67-jarige leeftijd recht op 

AOW.  Rond 2007 is meneer te kennen gegeven dat zijn verblijfsvergunning  niet verlengd 

zou worden en hij dus terug moest naar Marokko. Toen hij op Schiphol stond vertelde de 

Marechaussee dat e.e.a. kennelijk op een misverstand berustte en er een geldige 

verblijfsvergunning verstrekt was. Meneer dolblij met de vergunning  en ging gewoon weer 

aan het werk. Later bleek dat de IND een fout gemaakt had door de vergunning te verlenen 

Rond 2012 was hij betrokken bij een bedrijfsongeluk waarbij hij 3 vingers verloor. Dit ongeluk 

is door alle partijen stilgehouden omdat hij anders zijn baan zou verliezen. Meneer M. heeft 

toen een document getekend waarbij hij zijn werkgever niet aansprakelijk zou stellen. Rond 

2014 bleken zijn longen aangetast en kwam hij ziek thuis te zitten. De werkgever heeft de 

wettelijk verplichte 2 jaar doorbetaald en sinds een aantal maanden heeft het gezin geen 

inkomen (wordt door vrienden en kennissen onderhouden).  

 

Omdat meneer formeel illegaal aanwezig is blijft hij verstoken van een (bijstands)uitkering en 

gezondheidszorg. Begin vorig jaar is hij in Nieuwegein behandeld aan hart en longen. Na de 

operatie moest hij op eigen gelegenheid weer naar Apeldoorn. Kennissen hebben hem toen 

opgehaald en vervoerd. Het vermoeden bestaat dat meneer onvoldoende medische zorg 

heeft gekregen (half werk). Momenteel is kontakt met Gelre waar aanvullende 

behandelingen zullen plaatsvinden. 

 

Ondanks inspanningen van diverse groepen, waaronder verschillende rechtzaken) lijkt hr M 

op korte termijn daadwerkelijk uitgewezen te worden. 

Wordt vervolgd. 

 

5. Aanpassen douche-badvoorziening 

Mw D (74) was herstellende van een hersenbloeding en verbleef tijdelijk in Randerode. Het 

herstel verliep voorspoedig en mw mocht naar huis onder de voorwaarde dat de thuissituatie 

veilig was. In de woning bevond zich een ligbad. Samen met WMO gekeken naar een 

oplossing. WMO gaf aan dat er geen geld was en  opteerde voor een zitplank in bad. Deze 

situatie lijkt onveilig vanwege de hoge instap van het bad. Daarnaast is Mr D (76) de 

mantelzorger. Bij een ongeval in deze thuissituatie zal hr D. waarschijnlijk geen kans zien zijn 

echtgenote adequaat te helpen. Hr D. was niet in de financiele situatie dat hij per direct het 

bad kon laten vervangen door een inloopdouche. Wel bleek hij in staat en bereid een 

maandelijkse bijdrage te leveren zodat een kleine lening via de Stadsbank redelijk snel 

afgelost kon worden. Hier stagneerde echter alles. De Stadsbank bleek niet genegen een 

(geringe) lening van ca €1.000 te verstrekken i.v.m. de leeftijd van hr D. Het noodfonds 

verwees naar de Stadsbank en zo was de cirkel rond. Dit is buitengewoon zuur wanneer je 

weet dat 2 dagen extra in Randerode hogere kosten met zich meebrengt. Er is dus voldoende 

geld maar dit heeft een andere bestemming. Met inspanning van derden is het bad 

verwijderd en de douche aangelegd. De bittere nasmaak blijft. 

Zaak gesloten. 



 

Aansluitend kwam er een nota van CAK inzake de wettelijke bijdrage in verband met de 

opname in Randerode. Op zich terecht. De rekening was echter veel hoger dan verwacht 

omdat de periode in Randerode onjuist (veel langer) berekend was. Op advies van OT is de 

rekening niet voldaan. In het overleg met CAK bleek het een schatting te zijn. De nota is 

vervolgens correct opgesteld en voldaan. 

Zaak gesloten. 

 

6. Vervuilde grond 

Hr en mw M kochten in 2003 een pand aan de Valkenweg. Door de vorige eigenaar werd een 

verklaring afgegeven dat van enige verontreiniging geen sprake was resp dat van feiten 

hieromtrent hem niets bekend was. Sindsdien is dit door verschillende taxateurs vastgesteld.  

De Gemeente stelt op 24 oktober 2005 dat er op de locatie een rijwielreparatiebedrijf 

gevestigd geweest is. Op basis van de bij de Gemeente bekende gegevens is de locatie 

verdacht vanwege het eerder gevestigde rijwielreparatiebedrijf. De uitgevoerde activiteiten 

zouden potentieel bodem bedreigend zijn. De locatie bleek nog onvoldoende onderzocht op 

mogelijke vervuiling. De eerder aanwezige ondergrondse tank is op 14 april 2000 

schoongemaakt en door een erkend bedrijf verwijderd (bron: Gemeente Apeldoorn). 

Hr en mw M wilden in 2016 het pand verkopen, echter de koper stuitte op de bezwaren van 

de gemeente. Tijdens een gesprek tussen koper en de gemeente, meldde de gemeente dat 

de tank er nog lag en waarschuwde de koper voor de gevaren van vervuilde grond voor de 

gezondheid van met name kleine kinderen. 

 

Hierna dreigde de koop niet door te gaan. Verschillende gesprekken zijn gevoerd met de 

gemeente. Hierbij heeft de gemeente uitvoerig excuses aangeboden (de betreffende 

ambtenaar had zich nooit op deze wijze uit mogen laten). Daarbij bleek de informatie van 

betrokken ambtenaar inhoudelijk onjuist omdat de tank wel degelijk verwijderd was door 

een erkend bedrijf. Grondonderzoek toonde aan dat het risico verwaarloosbaar was.  

Zaak gesloten 

 

7. Toewijzen hulpmiddelen gehandicapte vrouw 

Met succes overlegd met WMO omtrent gehandicapten parkeerkaart en hulpmiddelen voor 

een gehandicapte jonge vrouw.  

Zaak gesloten. 

 

8. Invullen aangiftes IB 

Verschillende aangiftes Inkomstenbelasting (mede) ingevuld en gecontroleerd. 

 

9. Mw van D. had een positie bij de gemeente Apeldoorn. Haar beoordelingen bleken positief. 

Zij voelde zich echter te kort gedaan omdat de gemeente Apeldoorn naar haar zeggen de 

gedane toezeggingen niet na kwam. Omdat de zaak al onder de rechter was, is in overleg 

met de fractie besloten geen verdere inspanning te plegen. 

Zaak gesloten 


