
 
 

 

Aan de Gemeenteraad. 

 

 

Onderwerp 

Afhandeling 12 integriteitsmeldingen over de burgemeester 

 

Voorgesteld besluit: 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 

 

gelezen het voorstel van de 1e locoburgemeester van Bloemendaal van 22 november 2019  

 

 

b e s l u i t: 

 

1. In te stemmen met de bevindingen en conclusies van de bij het voorstel gevoegde 

rapporten van bevindingen naar aanleiding van 12 meldingen over vermeende 

integriteitsschendingen door de burgemeester. 

2. Vast te stellen dat er geen integriteitsnormen zijn geschonden door de burgemeester. 

3. Geen nader onderzoek in te stellen naar aanleiding van deze 12 meldingen.  
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Voorgesteld besluit 

De raad wordt voorgesteld: 

1. In te stemmen met de bevindingen en conclusies van de bij het voorstel gevoegde 

rapporten van bevindingen naar aanleiding van 12 meldingen over vermeende 

integriteitsschendingen door de burgemeester. 

2. Vast te stellen dat er geen integriteitsnormen zijn geschonden door de burgemeester. 

3. Geen nader onderzoek in te stellen naar aanleiding van deze 12 meldingen.  

 

Aanleiding en beoogd effect 

Aanleiding 

Er zijn tussen 1 mei 2018 en 1 oktober 2019 in totaal 13 integriteitsmeldingen ingediend door de 

fractie Hart voor Bloemendaal over vermeende integriteitsschendingen door de burgemeester. Eén 

melding is reeds afgehandeld, omdat er geen sprake was van een schending van een 

integriteitsnorm door de burgemeester. Van de andere 12 meldingen worden thans de bevindingen 

en conclusies aan uw raad voorgelegd. Inmiddels zijn er – na 1 oktober 2019 - weer diverse 

nieuwe meldingen door de fractie Hart voor Bloemendaal ingediend.  

 

Beoogd effect 

Afhandeling van 12 meldingen die zijn ingediend over vermeende integriteitsschendingen die 

zouden zijn gepleegd door de burgemeester. 

 

Politieke keuzeruimte 

In de Gedragscode integriteit 2017 is bepaald dat de gemeenteraad afspraken maakt over de 

processtappen die gevolgd worden ingeval van een vermoeden van een integriteitschending. 

Dergelijke afspraken ontbreken tot op heden. De werkgroep bestuurlijke vernieuwing heeft gewerkt 

aan een voorstel voor een protocol waarin de te nemen processtappen bij een integriteitsmelding 

zijn vastgelegd. Dit voorstel zal, na behandeling in de commissie bestuur en middelen, aan de 

gemeenteraad worden aangeboden (planning januari 2020). 

 

In de raadsvergadering van 5 september 2019 heeft de meerderheid van uw raad expliciet bepaald 

niet te willen wachten op de vaststelling van een regeling, maar de reeds ingediende 

integriteitsmeldingen voortvarend te behandelen. Uw raad heeft de 1e locoburgemeester de 

opdracht gegeven de integriteitsmeldingen over de burgemeester te behandelen.  

 

Gedachtegang 

Bij een melding van een vermoeden van integriteitschending gaat het om gedragingen die het 

organisatiebelang (ernstig) aantasten en/of schadelijk zijn voor het imago van de gemeente of een 

gemeentelijke dienst. Indien een gedraging louter een persoonlijk belang raakt, is er geen sprake 

van een integriteitsschending. 

 

Per melding is een rapport van bevindingen opgesteld 

In de rapporten van bevindingen is vastgelegd welke relevante documenten verband houden met de 

gebeurtenissen die in de melding worden genoemd en van belang zijn voor de beantwoording van 

de vraag of er sprake is van schending van een integriteitsnorm. Op basis van de relevante 

documenten is een feitenrelaas geschreven. De reflecties van het Steunpunt zijn bij de bevindingen 

betrokken. 

 

Het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers (hierna: het Steunpunt) is gevraagd te 

reflecteren op de meldingen 

Deze reflecties zijn opgenomen in de rapporten van bevindingen. De reflecties dienen ter 

ondersteuning van een eerste beoordeling van de meldingen. De reflecties bevatten geen finaal 

oordeel over de meldingen of het handelen van betrokkenen.  

 



-3- 

Hoor- en wederhoor is aangeboden 

Melders zijn op hun verzoek in de gelegenheid gesteld een mondelinge toelichting te geven op de 

meldingen. Eén melder is gehoord. De andere melder heeft aangegeven het hoorgesprek niet met 

de locoburgemeester te willen voeren, maar wilde gehoord worden door een externe partij. Melder 

gaf o.a. in een brief van 24 oktober 2019 aan “geen enkel vertrouwen te hebben in de 

locoburgemeester”. Zij verwees daarbij naar de aangifte die zij tegen hem deed wegens valsheid in 

geschrifte. Gebleken is dat melder reeds in januari 2019 op de hoogte is gesteld van het feit dat 

deze aangifte niet in behandeling is genomen door het openbaar ministerie. 

 

De meerderheid van uw raad heeft in de raadsvergadering van 5 september 2019 het vertrouwen 

in de locoburgemeester uitgesproken dat hij in staat is de integriteitsmeldingen over de 

burgemeester zorgvuldig te behandelen. Hier mogen de melders (en uw raad) dan ook vanuit 

gaan. De locoburgemeester is bij de feitenonderzoeken bijgestaan door twee juridische adviseurs 

van de gemeente. Uit zorgvuldigheidsoverwegingen is het ‘vier ogen principe’ toegepast.  

 

De burgemeester is in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze te geven op de bevindingen. Hij heeft 

aangegeven geen inhoudelijke reactie te willen geven naar aanleiding van de individuele meldingen, 

maar een reactie in algemene zin in te brengen. Deze brief van de burgemeester van 9 november 

2019 treft u bijgevoegd aan. De burgemeester heeft vooraf geen kennis genomen van de inhoud van 

de rapporten en stelt in zijn brief enkele vragen aan uw raad. 

 

Bij alle 12 meldingen wordt geconcludeerd dat er geen integriteitsnorm is overschreden en dat nader 

onderzoek naar de vermeende integriteitsschendingen door de burgemeester niet is gerechtvaardigd 

Onderzoek is proportioneel als de melding dit rechtvaardigt. Voorwaarden hiervoor zijn dat (1) de 

melding betrekking heeft op een vermeende schending van wet- of regelgeving op het gebied van 

integriteit en (2) dit vermoeden op redelijke gronden berust.  

 

In veel gevallen van de meldingen betreft het kritiek van de melders op het functioneren van de 

burgemeester of anderen. Het al dan niet functioneren betreft niet het schenden van een 

integriteitsnorm. In een aantal gevallen moeten de meldingen beoordeeld worden als politieke 

kwesties. Politieke kwesties zijn per definitie geen integriteitskwesties. In andere gevallen gaat het 

om de persoonlijke belangen van melders. Het doen van een integriteitsmelding is in al deze 

gevallen niet de geëigende weg.  

 

Bij alle 12 meldingen wordt geconcludeerd dat naar aanleiding van deze meldingen en de relevante 

documenten er geen sprake is van een schending van een integriteitsnorm door de burgemeester. 

Het instellen van nader onderzoek is daarom niet gerechtvaardigd. 

 

Voor de uitgebreide bevindingen en conclusies wordt verwezen naar de bijgevoegde vertrouwelijke 

rapporten. Raads- en commissieleden kunnen op afspraak de bij de rapporten relevante documenten 

vertrouwelijk inzien op het gemeentehuis. 

 

Kanttekeningen 

Bij de behandeling van de integriteitsmeldingen is een aantal complicerende factoren gebleken, dat 

van belang is voor het vervolgtraject van de behandeling van de andere meldingen die door de 

leden van de fractie van Hart voor Bloemendaal zijn ingediend.  

 

Deze complicerende factoren zijn: 

 

- Melders zijn niet duidelijk in welke hoedanigheid zij de integriteitsmeldingen indienen: 

wordt dat gedaan als privépersoon of als raadslid? Soms wordt aangegeven dat melder 

vanuit beide rollen een melding doet. Ook wordt gesteld dat een aantal meldingen 

‘persoonlijk’ zijn gedaan, maar tegelijkertijd wordt verwezen naar documenten of 
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gebeurtenissen die zij hebben ontvangen c.q. hebben plaatsgevonden in het kader van hun 

raadslidmaatschap. Er is sprake van een vertroebeling van rollen. 

- Melders hebben laten weten geen vertrouwen te hebben in de locoburgemeester, de wijze 

van behandeling en de beoordeling door uw gemeenteraad, i.c. het hoogste orgaan van de 

gemeente. 

- In een aantal integriteitsmeldingen staat persoonlijk onrecht van de melders centraal. Zo 

gaf één van de melders aan dat zij zich “moest verweren tegen mogelijk onterechte 

beschuldigingen die al dan niet zullen voortvloeien uit de integriteitsonderzoeken”.  
Bij een melding van een vermoeden van integriteitsschending gaat het niet om het 

gegeven dat de melder mogelijk persoonlijk onrecht is aangedaan, maar het feit dat door 

gedragingen het gemeentebelang (ernstig) wordt aangetast of schadelijk is voor de 

gemeente of de gemeentelijke dienst. De melder is niet zelf het onderwerp van het 

onderzoek, maar de politieke ambtsdrager tegen wie de melding zich richt. Het doel van 

een (feiten)onderzoek is het krijgen van een antwoord op de vraag of er sprake is van een 

integriteitschending. 

- Er zijn nog 42 integriteitsmeldingen van Hart voor Bloemendaal jegens (voormalig) 

politieke ambtsdragers en (voormalig) ambtenaren die nog moeten worden behandeld 

(ingediend vóór 1 oktober 2019). 

- Na 1 oktober 2019 is er weer een onafgebroken aanwas van nieuwe integriteitsmeldingen 

ingediend door de fractie Hart voor Bloemendaal, o.a. tegen de burgemeester en 

locoburgemeester. De exacte cijfers worden nog gemeld aan uw raad.  

- De behandeling van de integriteitsmeldingen legt een onredelijk hoog beslag op de 

organisatie. Er is onvoldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar voor een vlotte 

afhandeling van de aanzienlijke hoeveelheid ingediende integriteitsmeldingen. De 

meldingen leiden tot systeemontwrichting. 

- Betrokkenen (tegen wie de meldingen zijn ingediend) verkeren – gelet op het voorgaande - 

al geruime tijd in onzekerheid over de afhandeling van de meldingen die jegens hen zijn 

gedaan. De impact van een integriteitsmelding is groot. Een beschuldiging met aspecten 

die zien op iemands integriteit mag niet lichtvaardig worden geuit. Een reputatie is 

makkelijk te beschadigen en die schade is niet licht te herstellen.  

 

Uw raad wordt verzocht zich over het bovenstaande te beraden. 

 

Middelen 

Er zijn geen extra middelen nodig voor de uitvoering van het voorgestelde besluit. Voor de 

behandeling van de nog niet behandelde integriteitsmeldingen wordt uw raad verzocht extra 

budget beschikbaar te stellen voor de inhuur van juridische capaciteit. 

 

Participatie 

n.v.t.  

 

Communicatie 

Uitgangspunt is dat vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd hangende de gehele 

integriteitsprocedure. Er zijn door de gemeente geen inhoudelijke mededelingen gedaan naar 

derden over de meldingen. Ook zijn er geen stukken verstrekt aan derden, anders dan het 

Steunpunt.  

 

Vervolgproces/evaluatie 

Uw raad wordt verzocht een mening te geven over het vervolgproces van de nog te behandelen 

meldingen. 
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Bijlagen 

1. Rapport van bevindingen integriteitsmeldingen 8 oktober 2018, 4 februari 2019 en 2 

september 2019 (kenmerk: 2019006950) 

2. Rapport van bevindingen integriteitsmelding 2 februari 2019 (kenmerk: 2019006924) 

3. Rapport van bevindingen integriteitsmelding 3 februari 2019 (kenmerk: 2019006906) 

4. Rapport van bevindingen integriteitsmelding 5 februari 2019 en 20 maart 2019 (kenmerk: 

2019006888) 

5. Rapporten van bevindingen integriteitsmeldingen 21 februari 2019 en 11 april 2019 

(kenmerk: 2019007066) 

6. Rapport van bevindingen integriteitsmelding 17 mei 2019 (kenmerk: 2019006938) 

7. Rapport van bevindingen 2019006896 integriteitsmelding van 11 mei 2018 (kenmerk 

2019006896) 

 

De documenten onder 1 t/m 7 zijn VERTROUWELIJK. Raads- en commissieleden kunnen op 

afspraak de bij de rapporten (bijlagen 1 t/m 7) relevante documenten vertrouwelijk inzien op het 

gemeentehuis. 

 

8. Brief van de burgemeester d.d. 9 november 2019 (2019007775) 

 

 

1e locoburgemeester van Bloemendaal, 

 

 , N.A.L. Heijink 

 


	1e locoburgemeester van Bloemendaal,

