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Raadslid Wakker Emmen leidt
binnen fractie geïsoleerd bestaan
Wakker Emmen-raads-
lid Jaap Beekhuis wilde
een vuist maken voor
de oud-medewerkers
van CQ, maar zegt dat
dat niet mocht van zijn
fractie: partijbelangen.

JON VAN SCHILT

J
aap Beekhuis, mede-oprichter
van Wakker Emmen en raadslid
voor deze partij, maakt zich vier

jaar na het faillissement van CQ nog
altijd woest over de ondergang van
het Centrum voor de Kunsten in Em-
men en Coevorden en de rol die met
name de gemeente Emmen daarin
speelde. ,,Ik ben op de barricades ge-
klommen voor de oud-medewer-
kers van CQ, maar ben er door mijn
eigen fractie weer af geschopt.’’

,,De afgelopen periode had Wak-
ker Emmen vijftien zetels in de ge-
meenteraad van Emmen. Dat zijn er

veel en dan kun je het verschil ma-
ken. Ik ontdekte dat de gemeente
een kwalijke rol speelde in het faillis-
sement: een vooropgezet plan om
op een goedkope manier van CQ af
te komen. Ik heb mijn fractie hier-
over geïnformeerd in de veronder-
stelling dat mijn fractiegenoten het
ook zouden opnemen voor de oud-
medewerkers.’’

Niets bleek minder waar. Beek-
huis werd op het matje geroepen
door zijn fractievoorzitter Henk Bos.
Hij werd ervan beschuldigd dat hij
zich op een informatiebijeenkomst
met oud-medewerkers en de curator
negatief had uitgelaten over de wet-
houders. Ook zou hij de gedupeerde
medewerkers juridische steun heb-

ben toegezegd in hun strijd tegen de
gemeente Emmen.

,,Grote onzin. Ik weet niet waar die
beschuldigingen vandaan kwamen,
maar ze raken kant noch wal. Er wa-
ren ook raadsleden van D66 en het
CDA op die bijeenkomst en die heb-
ben zich net als ik gewoon laten in-
formeren. Ook door de curator. Voor
raadsleden, die willen weten wat er
speelt, is dat niet meer dan logisch.’’

Beekhuis kreeg geen steun van
zijn fractie, maar werd naar eigen
zeggen kaltgestellt. Hij mocht zich
niet langer namens Wakker Emmen
met CQ bemoeien. Sterker nog, als
volksvertegenwoordiger mocht hij
alleen nog maar het fractieoverleg
en de raads- en commissievergade-
ringen bijwonen.

,,Ik was zo woest over deze opstel-
ling van de fractie. Als eenling kon ik
niets doen, maar als collectief van
vijftien personen hadden we een
grote vuist kunnen maken voor de-
ze mensen, die nog altijd wachten op
een fatsoenlijke afwikkeling van het
faillissement.’’

Het was een staaltje machtspoli-

tiek, dat Beekhuis naar eigen zeggen
de das omdeed. ,,De wethouders van
Wakker Emmen zijn politiek verant-
woordelijk voor de daden van hun
voorgangers, die het bankroet van
CQ in gang hebben gezet en uitge-
voerd. Wakker Emmen wilde koste
wat het kost niet in de problemen
komen.’’

Ruim een jaar is Beekhuis nu ge-
brouilleerd met Wakker Emmen en
leidt hij binnen de fractie een geïso-
leerd bestaan. ,,Daarom heb ik mij
voor de komende gemeenteraads-
verkiezingen aangesloten bij 50Plus.
Bij die partij kan ik mijn ei wel
kwijt.’’

Zodra fractievoorzitter Henk Bos
de naam CQ hoort en hem door deze
krant wordt gevraagd waarom zijn
fractie de afgelopen jaren niets heeft
gedaan voor de groep van ongeveer
zeventig oud-medewerkers, zegt hij:
,,Daar kan ik geen antwoord op ge-
ven.’’ Vervolgens stuurt hij sms’jes
waarin hij stelt dat hij niet mag wor-
den geciteerd en bestempelt eenzij-
dig zijn karige antwoord als ‘ver-
trouwelijk’.
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