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Kritiek op bezoek Arnhemse topambtenaar aan ‘land
van onthoofdingen’ Saoedi-Arabie
VIDEOARNHEM - De hoogste ambtenaar van Arnhem had niet moeten afreizen naar
Saoedi-Arabië om een internationaal congres bij te wonen. Dat vinden drie partijen in de
Arnhemse gemeenteraad. D66, GroenLinks en de AOP vinden dat Arnhem net als het
kabinet Saoedi-Arabië had moeten mijden omdat de mensenrechten daar op grote schaal
geschonden worden.

Saoedi-Arabië lijkt me een duidelijk geval: daar moet je
niet heen gaan
Mark Coenders, Fractievoorzitter GroenLinks Arnhem

Fractieleider Mark Coenders van GroenLinks zegt dat hij bij toeval ontdekte dat
gemeentesecretaris Rob van Wuijtswinkel eind april heeft deelgenomen aan een
bijeenkomst met de naam Putting Citizens First. Die werd georganiseerd door het Global
Government Forum, een internationale organisatie. ,,We zagen op LinkedIn dat hij daar geweest
was.”

Coenders en zijn collega’s vinden dat de topambtenaar had moeten wegblijven en hebben in
schriftelijke vragen opheldering gevraagd aan het college van burgemeester en wethouders. Ze
omschrijven Saoedi-Arabië als het land van zweepslagen en onthoofdingen.
Ze wijzen erop dat het land verantwoordelijk wordt gehouden voor de moord op journalist Jamal
Khashoggi, die internationaal tot grote verontwaardiging leidde. Ook wordt het land bekritiseerd
om zijn rol in de oorlog in Jemen. De ministers Kaag en Hoekstra besloten eind vorig jaar om
daarom geplande bezoeken te schrappen.
De drie fracties willen weten waarom Arnhem zich daar niet bij heeft aangesloten. Ook vragen
ze welke andere bezoeken Arnhemse ambtenaren hebben gebracht aan landen waar de
mensenrechten worden geschonden. ,,We zeggen niet dat je al die landen moet mijden, maar
we willen wel weten welke afwegingen het college van burgemeester en wethouders maakt.
Saoedi-Arabië lijkt me een duidelijk geval: daar moet je niet heen gaan”, zegt Coenders.
Een woordvoerder van de gemeente Arnhem wil niet reageren op de vragen. De politieke
partijen krijgen eerst zelf antwoord.
Bekijk hieronder de presentatie van gemeentesecretaris Van Wuijtswinkel in Saoedi-Arabië.

