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Epe, 5 oktober 2021

Geachte fractie van Nieuwe Lijn,

Wij hebben op 23 september jongstleden uw vragen op grond van artikel 34 in goede orde ontvangen. 
Onderstaand treft u de vragen inclusief de antwoorden:

“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? 

Een terechte vraag die de burgemeester na afronding van het onderzoek direct heeft 
neergelegd bij het Openbaar Ministerie (OM). Smaad en belediging zijn zogenaamde klacht 
delicten. Dat wil zeggen dat degene wie de smaad/ belediging betreft zelf aangifte moet doen. 
Dat wil zeggen in deze dus de oud Burgemeester en de wethouder. De termijn waarbinnen 
deze klacht moet zijn gedaan is binnen 3 maanden na kennisname (binnen 3 maanden na 
publicatie in de media). De gemeente als instituut kan deze klacht of aangifte niet doen.
Ondanks het feit dat in dit geval wethouder Aalbers zelf aangifte doet kan hij rekenen op 
ondersteuning vanuit de gemeente. U kunt hierbij denken aan advies/ ondersteuning van onze 
huisadvocaat.

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? 

Op dit moment is er geen regeling die hier in voorziet. Ondersteuning vanuit de gemeente wordt in 
overleg geboden naar behoefte. In dit geval kan de wethouder tevens gebruik maken van advies/ 
ondersteuning vanuit de wethouders vereniging. Wij zijn niet voornemens een dergelijke regeling 
op te stellen aangezien de praktijk leert dat er zonder een dergelijke regeling geen lacunes 
ontstaan.  
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3. Op welke wijze is, of wordt, dit geregeld voor (oud) raadsleden die ook zomaar in deze situatie 
terecht kunnen komen? 

Buiten het feit dat wij hopen dat een soortgelijke situatie niet meer voorkomt zal maatwerk geleverd
worden waar nodig. Het uitgangspunt is dat hulp wordt geboden indien er een directe link te maken
is met de functie van raadslid. Betrokkenen kunnen daarvoor altijd bij de burgemeester of de 
griffier terecht. 

In aanvulling hierop attenderen wij u op de memo van uw griffier uit 2019 over voorzieningen voor 
raadsleden in geval van agressie en geweld (opgenomen in de Griffel nr. 38 in 2019). Voor de 
volledigheid voegen wij deze memo toe als bijlage. 

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?) 

Tijdens het gesprek dat de burgemeester en de gemeentesecretaris met de melder hadden op 
28 juni j.l is met de melder afgesproken dat er gedurende het onderzoek niet gecommuniceerd zal 
worden over deze kwestie om het onderzoek niet te frustreren. Op dinsdag 29 juni heeft de melder 
echter aangegeven dat hij in overleg met zijn cliënt terug moet komen op deze afspraak aangezien
de integriteitschending onderdeel uit maakt van het verweer richting Raad van State (casus 
uitritten Rutgershof). De melder heeft aangegeven uiterlijk op 5 juli de informatie openbaar te 
maken. In reactie op deze mail heeft de burgemeester nogmaals een dringend beroep op de 
melder gedaan om in het kader van het belang van het onderzoek de stukken niet verder te 
verspreiden. Op 5 juli heeft de melder gereageerd dat hij de stukken openbaar maakt. Op 6 juli 
heeft de burgemeester er op gewezen dat het op dit moment naar buiten brengen van deze 
beschuldigingen, buiten het indienen van het verweerschrift richting RvS, kan leiden tot juridische 
stappen tegen hem en zijn cliënt. 
  

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? 

Richting de Stentor is er geen directe actie geweest.



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

Het college zal, nadat zij bij verschillende adviseurs advies hebben ingewonnen, geen formele 
actie ondernemen richting Stentor. Wel zal het college er alles aan doen om in gesprek te blijven 
met de Stentor. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Epe,
de burgemeester, de secretaris,

dhr. dr. T.C.M. Horn mw. C. Kats


