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Aanleiding
Ieder raadslid zweert of belooft bij zijn of haar beëdiging onder meer dat hij/zij getrouw zal zijn aan de
Grondwet, de wetten zal nakomen en zijn/haar plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal
vervullen. Daarnaast is een raadslid op grond van diverse wettelijke bepalingen gebonden aan
bepaalde ge- en verbodsregels die hem of haar in zijn of haar beroepsmatige en persoonlijke
handelingsvrijheid beperken. Op zichzelf en in hun onderlinge samenhang hebben deze “spelregels”
niet alleen ten doel een integere uitoefening van het ambt in de praktijk te waarborgen, maar ook te
voorkomen dat de schijn ontstaat dat dat niet zo is.
De burgemeester is gehouden transparant en eenduidig volgens geaccepteerde waarden en normen
te handelen, een zodanige handelwijze uit te dragen en ook anderen daarop aan te spreken.
Recentelijk heeft de gemeenteraad het door de Rekenkamercommissie van de gemeenten Aalten,
Oost-Gelre en Winterswijk uitgebrachte onderzoeksrapport over bestemmingsplan Werklandschap
West behandeld. In de discussie rondom dit onderzoek lag de focus onder meer op de vraag hoe de
in gebruikgeving van een perceel grond aan een raadslid zich verhoudt tot het bepaalde in artikel 15
van de Gemeentewet.
De discussie hierover in de gemeenteraad is voor het college aanleiding geweest doel, strekking en
reikwijdte van artikel 15 nader te bezien. In het kader daarvan zijn onder andere situaties uit de
recente Aaltense bestuurspraktijk getoetst aan de bepalingen van het artikel om te beoordelen of in
die gevallen, zowel uit het perspectief van het raadslid als uit het perspectief van de burgemeester,
correct is gehandeld. Daarbij is naar voren gekomen dat raadslid mevrouw Hoezen gedurende de
duur van haar raadslidmaatschap als advocaat, dan wel juridisch adviseur, twee keer een cliënt heeft
bijgestaan in een geschil tegen de gemeente Aalten, althans daarbij betrokken is geweest.
Meergenoemd artikel 15 verbiedt het een raadslid onder meer om als advocaat of als adviseur in
geschillen werkzaam te zijn ten behoeve van de wederpartij van de gemeente of het
gemeentebestuur.
Nu de burgemeester wetenschap heeft van het feit dat een raadslid heeft gehandeld in strijd met
artikel 15 van de Gemeentewet is hij, vanuit zijn functionele rol als burgemeester, gehouden deze
wetenschap met de gemeenteraad te delen.
Er heeft inmiddels een gesprek plaatsgevonden met raadslid mevrouw Hoezen. De fractievoorzitters
zijn geïnformeerd.

Inhoud mededeling
De burgemeester deelt de gemeenteraad mee dat raadslid mevrouw Hoezen heeft gehandeld in
afwijking van artikel 15 van de Gemeentewet.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
N.v.t.
De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:
N.v.t.

