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Anna heeft haar hele leven
haar eigen boontjes gedopt.
Alles alleen doen - dat is
het verhaal van haar leven.
Het heeft haar succes ge-
bracht en een groot gevoel
van onafhankelijkheid. Zij
zal zich niets door anderen
laten wijs maken, nee, zij
weet zelf wel wat goed
voor haar is. 
Dus als Anna na een leven
alleen wordt opgenomen in
het hospice, kost het haar
moeite om de regie over het
leven aan anderen over te
laten. Dat zij hier binnen-
kort zal sterven is wel
duidelijk. Maar over de
manier waarop heeft zij een
sterk eigen idee. „Ik heb,
ondanks alles, een goed
leven gehad”, zegt zij. „Dat
ik altijd zelf verantwoorde-
lijk ben geweest voor de
gevolgen van mijn eigen
beslissingen heeft mij
gevormd. En nu het bijna
zover is, zie ik geen enkele
reden om het deze keer
anders te doen.”
Omdat zij opziet tegen
ontluistering, heeft Anna al
voor de opname met de
huisarts gesproken over
euthanasie. Die is bereid
om hieraan mee te werken.
En omdat de betrokken
familie groot respect heeft
voor haar moeders wens
wordt alles in het werk
gesteld om deze in te willi-

gen. 
Kort voor het weekend
komt de SCEN-arts langs.
Door een misverstand
ontstaat vervolgens bij
Anna en de familie het idee
dat de euthanasie direct de
volgende dag kan plaats-
vinden. Euthanasie vergt
echter dat zorgvuldige
protocollen worden ge-
volgd en het wordt snel
duidelijk dat dit toch niet
op deze korte termijn kan
gebeuren. 
Dat levert veel emoties op,
ook bij Anna zelf. Intussen
laat de familie geen moge-
lijkheid onbenut om scena-
rio’s te bedenken waardoor
de euthanasie kan worden
vervroegd. En op dat punt
wreekt zich juist de eigen-
gereidheid van Anna: zij
heeft namelijk zelf al de
datum van haar crematie
besproken.
Die datum is dus dwingend
en werpt zijn slagschaduw
naar voren. Immers, zonder
euthanasie geen crematie.
Nu worden de emoties
aangevuld met organisatori-
sche onzekerheid. Alle
agenda’s zijn afgestemd op
de afgesproken dag. Hoe nu
als beide tijdstippen niet op
elkaar aansluiten? Uiteinde-
lijk blijkt dat Anna ook dat
deel in eigen hand neemt.
Zij overlijdt tot ieders
verrassing zonder euthana-
sie. De crematie kan dus
doorgaan als voorzien.
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Eenzaam maar
niet alleen

Erik van Zadelhof is één
van de vele vrijwilligers
binnen Hospice Kajan in
Hilversum. Maandelijks
verschijnt in de Gooi en
Eembode de rubriek ’Het
Laatste Stuk’ een geano-
nimiseerd verhaal uit de
praktijk.

Raad van State niet over.
Wel confronteerde de Raad de
gemeentewoordvoerders met
een arrest van de Hoge Raad.
In die zaak vond de Hoge
Raad een gedane toezegging
zwaarder wegen dan de onbe-
voegdheid van de ambtenaar
die de toezegging had gedaan.
De Raad van State kan dezelf-
de lijn volgen en dan zit de
gemeente met een probleem.
De gemeente wil echter niet
van wijken weten. De ambte-
naar die Floyds de toezegging
deed, zou dit nooit hebben
mogen doen. Een ongelukkig
misverstand, aldus de ge-
meentewoordvoerders.

Maar volgens Van Ingen is er
geen sprake van een misver-
stand. Toen de ambtenaar
toezegde dat in Floyds huwe-
lijken gesloten mogen wor-
den, was die gewoon bevoegd,
omdat die een mandaat van de
gemeente had.
De rechters van de Raad
vroegen zich ook hardop af
waar je als burger nog op kunt
vertrouwen met een toezeg-
ging van de gemeente. Het is
een kwestie van mogelijke
schending van het vertrou-
wensbeginsel, zei een van de
rechters. De Raad oordeelt
over zes weken.
Adrie van der Wel

terugdraaide. Maar tot grote
woede van Van Ingen gaf de
rechtbank de gemeente gelijk.
Er lag wel een toezegging,
maar de ambtenaar die de
toezegging deed, was daar
niet toe bevoegd. Van Ingen
kon het afsluiten van een
huwelijk in zijn restaurant wel
vergeten.
Maar dat doet hij niet. Hij
stapte voor een hoger beroep
naar de Raad van State, waar
hij al zijn woede over het
collegebesluit op tafel legde.
Ook dreigde hij met een straf-
zaak, omdat de gemeenteamb-
tenaren leugens hadden ver-
spreid. Maar daar gaat de

Mogelijk houdt de Raad de
gemeente aan een eerdere
toezegging dat bij Floyds
voortaan mag worden ge-
trouwd.
Eigenaar Frank van Ingen
stapte vorig jaar naar de
Utrechtse rechtbank, omdat
het college van Hilversum de
toezegging van een ambtenaar

Raad van State: ’Waar kun je als burger nog op vertrouwen met toezegging van gemeente?’

HILVERSUMhDe gemeente
Hilversum is deze week
stevig aangepakt door de
Raad van State in een zaak
over de afwijzing van een
vaste trouwlocatie bij res-
taurant Floyds aan de
Noodweg.

Hilversum in lastig parket om
trouwlocatie bij Floyds

HILVERSUM  hVoor de 4-jarige Sem uit Huizen was het maandag
een bijzondere dag. Sem heeft leukemie en heeft het ziekenhuis
in zijn jonge leventje al heel vaak van binnen gezien. Tijd voor
iets positiefs, besloot men bij Stichting ‘Lach voor een Dag’. Sem
werd door een lakei met een limousine thuis opgehaald en in
een op maat gemaakt brandweerpak gehesen. Samen met zijn
familie mocht hij in Theater Gooiland de voorstelling van Brand-
weerman Sam bijwonen. Naast een meet-and-greet met zijn

idool, stond buiten ook nog eens de echte brandweer te wach-
ten. Ze waren speciaal voor het Huizer jongetje uitgerukt. Zo
kreeg hij de kans om de brandweerwagen van binnen te zien.
en mocht hij zelfs een rondje meerijden. De verwendag werd
afgesloten met pannenkoeken bij Helden van Hilversum. Sem
kijkt terug op een dag vol verrassingen. Dankzij ’Lach voor een
Dag’ is hij een mooie herinnering rijker. 
Foto: Brandweer Gooi en Vechtstreek

Sem (4) verrast met brandweerdag

king wordt door alle partijen
geroemd. Hoewel het Huizer
college formeel begripvol
reageerde op de keuze van de
BEL-gemeenten voor Hilver-
sum, is de verbazing achter de
schermen groot. 

Niet terugdraaien
Wethouder Jaeger (Hilver-
sum) juicht samenwerking
tussen de BEL-gemeenten en
Hilversum weliswaar toe,
maar waarschuwt zijn BEL-
collega’s wel dat dit een defi-
nieve keuze is. ,,Je kunt daar-
na niet zeggen: we draaien het
terug en gaan het toch met een

ander proberen’’, aldus Jae-
ger. 

Eerste stap
Het college van Hilversum is
voorstander van de vorming
van één Gooistad, al dan niet
gefaseerd. Het samensmelten
van de bedrijfsvoering zou
een eerste stap hiertoe kunnen
zijn. Wat Jaeger betreft liggen
alle opties voor de toekomst
nog open. ,,Maar’’, zo bena-
drukt hij desgevraagd, ,,we
stellen medewerking aan een
fusie niet als voorwaarde aan
de BEL-gemeenten.’’
Michel van den Bergh

De burgemeesters van Blari-
cum, Eemnes en Laren maak-
ten donderdag 6 oktober na-
mens hun colleges bekend dat
zij in de nabije toekomst
intensief willen gaan samen-
werken met Hilversum. Dat
zou neerkomen op het geza-

menlijk uitvoeren van de
zogenaamde PIOFHA-taken.
Dat zijn taken op het gebied
van Personeel, Informatie,
Organisatie, Financiën, Huis-
vesting, Automatisering,
kortweg de bedrijfsvoering. In
feite komt dit neer op het
samensmelten van een deel
van de ambtelijke organisatie. 
Tot nu toe was Huizen de
meest voor de hand liggende
samenwerkingspartner voor
de BEL-gemeenten. Zo werkt
de dienst Maatschappelijke
Zaken HBEL voor inwoners
van Huizen, Blaricum, Eem-
nes en Laren. Die samenwer-

Wethouder Wimar Jaeger benadrukt dat samensmelten deel ambtelijk apparaat definitief is

’Samenwerking BEL-Hilversum
is onomkeerbaar proces’
HILVERSUMh Als de BEL-
gemeenten kiezen voor een
gezamenlijke bedrijfsvoe-
ring met Hilversum, dan is
er volgens de Hilversumse
wethouder Wimar Jaeger
geen weg meer terug. ,,Dit
is een onomkeerbaar pro-
ces’’, aldus Jaeger.


