AALTEN, 1 JUNI 2016

Burgemeester Berghoef biedt
rapport BING aan raad aan
Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) heeft in opdracht van burgemeester
Berghoef een feitenonderzoek uitgevoerd naar vermeende integriteitschendingen door
twee wethouders binnen het college van de gemeente Aalten. BING heeft haar
bevindingen vastgelegd in een rapport. Het betreffende rapport is door burgemeester
Berghoef aan de gemeenteraad aangeboden. De raad behandelt het rapport op
woensdag 15 juni in een ingelaste raadsvergadering.
BING heeft onderzoek gedaan naar de feiten en omstandigheden rondom het mogelijk in strijd
met wet- en regelgeving plaatsen van een foliebassin (mestopslag) door de maatschap van een
wethouder van de gemeente Aalten (dhr. D.W. Luiten), de daarmee samenhangende melding
en vergunningsaanvraag en het mogelijk doorspelen van vertrouwelijke informatie hierover door
een andere wethouder van de gemeente Aalten (dhr. T.M.M. Kok).
Burgemeester Berghoef gaf op 26 februari 2016 opdracht tot het feitenonderzoek aan BING,
bestaande uit een deskresearch, interviews en rapportage en wederhoor.
Rapport beschikbaar
Burgemeester Berghoef heeft het rapport van BING aan de raad aangeboden. De raad
behandelt het rapport op woensdag 15 juni in een ingelaste raadsvergadering. Voorafgaand
aan deze raadsvergadering, wordt op dinsdag 7 juni een rondetafelgesprek (RTG) gehouden
over dit onderwerp. Raadsleden en RTG-leden hebben hier de gelegenheid aanvullende vragen
te stellen aan vertegenwoordigers van BING en de portefeuillehouder.
Begeleidingscommissie
De voortgang van het onderzoeksproces is bewaakt door een begeleidingscommissie.
Naast de burgemeester zitten daar ook twee raadsleden in die niet betrokken zijn bij het
onderwerp van onderzoek. Dat zijn de heer Veldhuizen en de heer Walter.

Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie
Voor vragen over dit bericht kunt u contact opnemen met team Communicatie,
tel. (0543) 49 33 33 / (0543) 49 33 00 of e-mail: communicatie@aalten.nl.
Het rapport van BING is als bijlage bij dit bericht gevoegd.
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