Aanbiedingsbrief

Geachte gemeenteraad van Aalten,
Op 17 januari jl. werd ik door de teamchef van Politieteam Achterhoek-Oost in kennis gesteld van een
justitieel vooronderzoek inzake:
1) het mogelijk illegaal aanleggen van een mestbassin door de maatschap van wethouder Luiten.
2) het mogelijk doorgeven van vertrouwelijke informatie hierover door wethouder Kok.
Vervolgens werd mij door de teamchef medegedeeld dat er spoedig een mededeling zou volgen over
een eventueel vervolgonderzoek.
In de week van 24 januari werd mij, door de teamchef, medegedeeld dat het vooronderzoek zou
worden voortgezet in de vorm van een vervolgonderzoek. Ik heb daarna een onderzoek naar feiten en
omstandigheden voorbereid conform het door u vastgestelde ‘Stappenplan gedragscode politieke
ambtdragers gemeente Aalten’ en de ‘Gedragscode burgemeester en wethouders’.
In contacten met het Openbaar Ministerie (O.M.) werd nadrukkelijk aangegeven dat het onderzoek
van het O.M. en een eventueel integriteitsonderzoek, in opdracht van de burgemeester, naast elkaar
kunnen worden uitgevoerd. Daarbij spraken we af, dat een eventueel integriteitsonderzoek pas gestart
zou worden als het O.M. de wethouder(s) zou gaan horen. In de collegevergadering van dinsdag 16
februari gaf wethouder Luiten opening van zaken nadat hij vernomen had dat hij door het O.M.
gehoord zou worden.
Wethouder Kok vulde dit aan met wat hij als zijn rol in het geheel zag.
Ik heb aangegeven wat mijn rol is, conform de afspraken in het ‘stappenplan’ en de ‘gedragscode’,
zoals eerder vermeld. Op 17 februari heb ik de fractievoorzitters ingelicht over de gang van zaken en
het voornemen gedeeld dat ik een integriteitsonderzoek wil laten doen door Bureau Integriteit
Nederlandse Gemeenten (BING). Er is een interne begeleidingscommissie ingesteld bestaande uit de
burgemeester en de raadsleden, de heer M. Veldhuizen en de heer A. Walter. Zij ‘bewaken’ de
procedures rondom dit onderzoek.
Op 26 februari is opdracht aan BING verstrekt met als doel het doen van een onderzoek naar de
feiten en omstandigheden rondom het mogelijk in strijd met wet- en regelgeving plaatsen van een
foliebassin (mestopslag) door de maatschap van wethouder Luiten en de daarmee samenhangende
melding en vergunningsaanvraag. Ook collega-wethouder Kok is betrokken in een justitieel onderzoek
omdat hij mogelijk vertrouwelijke informatie in deze casus heeft verstrekt. Daardoor worden beide
wethouders bij het integriteitsonderzoek betrokken.
BING heeft haar bevindingen vastgelegd in een rapport. Het betreffende rapport doe ik u hierbij
toekomen.
Voor wat betreft het interpreteren van het begrip ‘integriteit’, verwijs ik u naar het referentiekader op
pagina 4 en 5 van het onderzoeksrapport. Dit brengt goed onder woorden waar bestuurders voor wat
betreft ‘goed besturen’ aan moeten voldoen.
Als burgemeester wordt mij in de toelichting bij het ‘stappenplan’ gevraagd of de vastgestelde feiten in
het rapport aanleiding geven tot het kwalificeren van de feiten als ongewenst handelen. Die vraag
moet ik, het rapport gelezen hebbend, bevestigend beantwoorden.
Het is aan u om een oordeel te vormen over de onderzochte feiten.
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