Aalten, 7 juni 2016
Geachte raadsleden.
Zoals overduidelijk uit het BING rapport naar voren komt, heeft CDA wethouder Luiten niet integer
gehandeld. De resultaten van het onderzoek door justitie zijn nog niet bekend gemaakt. Nog
ernstiger is dat Luiten de schuld bij zijn ambtenaren legt. De wethouder hanteert zijn eigen stelregel:
“Als ik het voor mezelf maar uit kan leggen”. Hij lapt als bestuurder de bestaande regelgeving aan zijn
laars.
CDA wethouder Kok heeft vertrouwelijke informatie gelekt. Het informeren van zijn collega Luiten
zou met welwillendheid nog als een impulsieve “verspreking” kunnen worden opgevat.
Echter, hij heeft zich actief met de zaak bemoeid. Dat is belemmering van de rechtsgang.
Wethouder Kok noemt dat: “oplossingsgericht ”.
Het recente verleden heeft geleerd dat niet alle raadsleden onderscheid maken tussen verschillen in
opvatting enerzijds en schendingen van wet en regelgeving anderzijds.
Het onderzoek van BING laat geen enkele ruimte voor twijfel: in deze zaak hebben de bestuurders
wetten en regels overtreden. Beide bestuurders hebben een doodzonde begaan.
Luiten komt uit een dynastie van bestuurders, Kok is twaalf jaar wethouder. Beiden weten als geen
ander wat in politieke zin de gevolgen van doodzondes zijn of wat die, in een gezond functionerend
democratisch bestel, zouden moeten zijn. Als u zich als bestuurder verschuilt achter “ik wist het niet”
dan kun je de gemeente ook niet besturen, want u behoort het te weten en op z’n minst
professioneel te handelen.
Het ware beter geweest als de wethouders Luiten en Kok de eer aan zichzelf hadden gehouden en uit
eigen beweging waren opgestapt. Zij wentelen echter ook deze verantwoordelijkheid af, nu op de
gemeenteraad.
De raad is het hoogste orgaan in de gemeente. Zij controleert het college van burgemeester en
wethouders. Verzaakt de gemeenteraad dan implodeert het democratisch bestel.
Burgers moeten bij uitstek kunnen vertrouwen op de integriteit van zowel de gemeenteraad in haar
geheel als op die van individuele raadsleden.
De wethouders Luiten en Kok hebben het blazoen van de ambtenaren bezoedeld. Wat zijn de
gevolgen voor de gemeentelijke organisatie als deze niet integere bestuurders blijven zitten?
Hoe geloofwaardig is dit college van burgemeester en wethouders nog? Zij hebben al eerder op het
gebied van vergunningen, handhaving, gezondheidszorg ernstig en verwijtbaar gefaald.
Burgers zijn het slachtoffer van hun bestuurlijke willekeur, mismanagement, politiek wanbeheer,
vriendjespolitiek en machtsmisbruik. Hoe zouden burgers nog vertrouwen kunnen hebben in het
gemeentelijk apparaat als de gemeenteraad wetteloosheid goedkeurt?
Kritische vragen van burgers en gemeenteraadsleden worden door het college en sommige
raadsleden vaak als een gebrek aan vertrouwen geïnterpreteerd. Dit tast de democratische principes
aan. Raadsleden moeten immers het bestuur controleren. Zij mogen ten alle tijden vragen stellen en
stukken opvragen. Het recht om te spreken en vragen stellen is de basis van een democratie.
Deze bestuurders voelen zich boven de wet verheven.
Het kan toch niet zo zijn dat Aaltenaren en Dinxperloërs, individueel dan wel verenigd, steeds
gedwongen worden om hun toevlucht tot de bestuursrechter te zoeken?
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Ik doe opnieuw een dringend beroep op de gemeenteraad om haar verantwoordelijkheid te nemen.
Ik verzoek de gemeenteraad van Aalten om het niet integer handelen scherp te veroordelen en de
beide wethouders weg te sturen.
Natuurlijk dient het illegaal aangelegde mestbassin verwijderd te worden.
L. Tieman
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