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Vaassen, 21 september 2021 

Geacht College, 

De burgemeester heeft de gemeenteraad op donderdag 16 september 2021 geïnformeerd over de 

uitkomst van een integriteitsonderzoek naar het handelen van wethouder Aalbers en oud-

burgemeester van der Hoeve. In beide gevallen was de uitkomst glashelder: er is geen enkel bewijs of 

aanleiding voor enige verdenking of beschuldiging. 

Al eerder, in de raadsvergadering van 8 juli, heeft wethouder Aalbers aangegeven van de lasterlijke 

en smadelijke aantijgingen, als privépersoon, aangifte te doen. Dit wordt op de gemeentepagina van 

16 september herbevestigd. Op dit punt hebben wij de volgende vragen: 

1. Nu blijkt dat beide (oud)bestuurders volkomen ten onrechte zijn beschuldigd van handelen in 

functie, in dienst van de gemeente, is de vraag waarom dan aangifte gedaan wordt als 

privépersoon en vindt de aangifte niet plaats als gemeentelijk functionaris en daarmee 

ondersteund en betaald door de gemeente Epe? 

2. Is er een regeling die voorziet in het, op welke wijze dan ook, ondersteunen van 

(oud)bestuurders in dit soort zaken, zowel tijdens het integriteitsonderzoek als daarna, zoals 

nu bij een aangifte? Zo ja, welke regeling is dit? Zo nee, bent u van plan een dergelijke 

regeling op te stellen? 

3. Op welke wijze is, of wordt, dit geregeld voor (oud) raadsleden die ook zomaar in deze 

situatie terecht kunnen komen? 

Persvrijheid versus persverantwoordelijkheid 

Integriteit is een groot goed, aantijgingen dienen terecht en volgens de regels worden afgehandeld. 

Echter, een belangrijk onderdeel van de smaad en laster, zoals nu ook, is de publiciteit rondom een 

onderzoek. Immers, op het moment van de beschuldiging heeft er nog geen onderzoek 

plaatsgevonden naar de juistheid en de onderbouwing daarvan.  

Terecht stelt de burgemeester in zijn verklaring van 16 september dat meldingen met een gebrekkige 

bewijslast mensen beschadigen en het bestuur in een lastige positie brengt. Wij vinden het zeer juist 

dat de burgemeester begin juli de melder(s) heeft gevraagd eerst met meer aantoonbare 

onderbouwing te komen en niet op voorhand de pers hierin te betrekken.  

Helaas is dit toch gebeurd en in de digitale editie van De Stentor van 8 juli 2021 worden zeer 

uitgebreid de (inmiddels onterechte) beschuldigingen uit de doeken gedaan. In de krant suggereert 

de journalist dat de “beschuldigingen worden onderbouwd met diverse bijlages” en “aanvullende 

bewijsstukken”, waarover De Stentor zou beschikken. Daarvan bleek geen sprake te zijn. Persvrijheid 

is een groot goed, maar persverantwoordelijkheid is daar onlosmakelijk mee verbonden. 

 



Onze vragen op dit punt: 

4. Wat heeft het college gedaan om de melders te bewegen in de publiciteit terughoudend om 

te gaan met de kwestie, zolang bewijslast ontbreekt en onderzoek niet heeft 

plaatsgevonden? (De krant van 8 juli meldt op dit punt dreiging met juridische stappen. Is dit 

juist en wat is daarmee gebeurd?) 

5. Wat heeft het college gedaan om De Stentor te wijzen op het enorme beschadigende effect 

voor (oud)bestuurders als de beschuldigingen onjuist zijn, zoals nu is gebleken? 

6. Overweegt het college verdere actie, in welke vorm dan ook, te ondernemen in de richting 

van deze krant? 

Wij zien de beantwoording met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

Fractie Nieuwe Lijn. 


