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Aboutaleb
eist geld
terug dat
hij zelf
uitdeelde

Concert voor baby’s aan de gracht

MARCEL WIEGMAN

AMSTERDAM – PvdA-staatssecretaris Ahmed Aboutaleb
van Sociale Zaken wil van Amsterdam vijf miljoen euro
terughebben die hij eerder als
directeur op het Amsterdamse
stadhuis uitgaf. PvdA-wethouder Lodewijk Asscher van
Financiën tekent bezwaar aan.
In 2003 werd de stad geconfronteerd met zware bezuinigingseisen
van het kabinet voor gesubsidieerde arbeid. Op aanraden van directeur Aboutaleb van Maatschappelijke, Culturele en Economische
ontwikkeling (MEC) kortte de
toenmalige wethouder van Sociale
Zaken, Rob Oudkerk, stevig op de
vergoedingen voor werkgevers. Tegelijkertijd werd gewerkt aan een
versnelde beëindiging van de regeling voor ID-banen.
De uitstroom uit de ID-regeling
verliep dat jaar echter zo voorspoedig dat de gemeente vijf miljoen
euro overhield. Aboutaleb en Oudkerk gaven dat geld aan werkgevers, die eerder immers getroffen
waren door de bezuinigingen.
Volgens staatssecretaris Aboutaleb had dat niet mogen gebeuren.
Geld voor ID-banen moet worden
uitgegeven aan ID-banen, redeneert zijn ministerie, en niet aan
gedupeerde werkgevers.
Asscher voelt zich gestraft voor
goed gedrag. Volgens zijn woordvoerder is het oneerlijk een gemeente te verplichten naar beste
vermogen te bezuinigen en die op
het moment dat dat boven verwachting lukt, niet de vrijheid te
geven het uitgespaarde geld naar
eigen inzicht te besteden.

Vooral de moeders zongen gisteren in het Amsterdamse etablissement Heren aan de Gracht mee met sopraan Caroline Erkelens en harpiste
Abbe Nydam-Koene tijdens ‘Sing-a-long Baby’ op het Grachtenfestival. De hele week zijn in de stad concerten op uiteenlopende plaatsen,
ook bij Amsterdammers thuis: de huis-, tuin-, dakterras- en bootconcerten.
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‘Executie’ van zes
man in Duisburg
Van onze redactie buitenland

DUISBURG – De Duitse politie
heeft vannacht in de buurt van
het Centraal Station van Duisburg vijf doden en één zwaargewonde aangetroffen in twee
auto’s. Ze waren van korte afstand door het hoofd geschoten.
De zwaargewonde overleed tijdens
het vervoer naar een ziekenhuis.
Alle slachtoffers zijn Italianen, van
zestien tot 39 jaar.
Een vrouw had een politiepatrouille staande gehouden toen
zij rond half drie vannacht schoten
had gehoord bij het station. De
agenten troffen vier lichamen aan
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in een Volkswagen Golf en twee in
een Opel-bestelbusje.
Er zijn talloze kogels afgevuurd,
hoogstwaarschijnlijk door meer
dan één dader, aldus de politie, die
hoopt dat bewakingscamera’s in de
buurt opnamen hebben gemaakt
van de schietpartij.
Volgens de Italiaanse krant La
Repubblica zijn de slachtoffers allen afkomstig uit de Zuid-Italiaanse regio Calabrië. Zij zouden het
slachtoffer zijn geworden van de
‘vete van San Luca’, een al jaren slepende ruzie tussen twee families.
Dit blijkt uit gemeenschappelijk
onderzoek van de Duitse en de Italiaanse politie, aldus de krant vandaag op zijn website.
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Aanslag Irak: 200 doden
MOSOEL – Bij zelfmoordaanslagen met vier trucks bij het
Iraakse stadje Kahtaniya zijn
gisteren zeker tweehonderd
burgers gedood. De meesten behoorden tot de sekte van Yazidis. Er vielen tweehonderd gewonden. De vrachtwagens kwamen vrijwel tegelijk tot ontploffing in één van de bloedigste acties dit jaar.
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Derde moordverdachte
AMSTERDAM – De politie
zoekt een derde verdachte van
de steekpartij waarbij een
medewerker van een avondwinkel vorige week vrijdag in Amstelveen om het leven kwam.
Het zou gaan om een twintigjarige Amsterdammer. De twee
andere verdachten (beiden 16)
zijn aan de rechter-commissaris
voorgeleid.
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Het Mandje weer open?
AMSTERDAM – Café Het
Mandje, de legendarische gelegenheid op de Zeedijk van Bet
van Beeren, gaat wellicht na
ruim twintig jaar weer open.
Boven het café komt een klein
museum.
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Kunst op de Uitmarkt
ADVERTENTIE

AMSTERDAM – Onder de titel
Kunstxpo is voor het eerst beeldende kunst op de Uitmarkt te
zien. De dertigste editie is van
24 t/m 26 augustus in het Oostelijk Havengebied.
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Super
voordeel!

Cocu naar Al Jazira

Kijk  in z kant

EINDHOVEN – Ex-PSV’er en
oud-international Phillip Cocu
(36) heeft een eenjarig contract
getekend bij de voetbalclub
Al Jazira in de Verenigde Arabische Emiraten.
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