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Onderwerp
Behandeling twee rapporten van bevindingen van de commissie Integriteit betreffende 
integriteitsmeldingen jegens de burgemeester

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van de locoburgemeester van 17 augustus 2022

besluit:

2.

3.

4.

5.

De door de burgemeester opgelegde geheimhouding op dit raadsvoorstel en de twee overlegde 
rapporten van bevindingen en conclusie(s) van de commissie Integriteit (dossiernummers 
906384/906403 en 906462) niet te bekrachtigen, waardoor openbare bespreking in de raad 
plaats kan vinden;
In te stemmen met de bevindingen en conclusie van de commissie Integriteit, zoals verwoord 
in het rapport van bevindingen (dossiernummers 906384/906403) ten aanzien van de 
meldingen over de burgemeester inzake "vermeend handelen in strijd met het 
vertrouwensbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, het schenden van de 
geheimhoudingsplicht en het schenden van de privacyvoorschriften";
Vast te stellen dat er door de burgemeester terzake geen integriteitschendingen hebben 
plaatsgevonden;
In te stemmen met de bevindingen en conclusie van de commissie Integriteit, zoals verwoord 
in het rapport van bevindingen (dossiernummer 906462) ten aanzien van de melding over de 
burgemeester wegens "vermeende belangenverstrengeling bij de behandeling van een 
integriteitsmelding";
Vast te stellen dat er door de burgemeestepteŕzake ggje îgiHťeitschending heeft 
plaatsgevonden.

De raad voornoemd, d.d.

de griffier,de voorzitter
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Voorgesteld besluit
1. De door de burgemeester opgelegde geheimhouding op dit raadsvoorstel en de twee overlegde 

rapporten van bevindingen en conclusie(s) van de commissie Integriteit (dossiernummers 
906384/906403 en 906462) niet te bekrachtigen, waardoor openbare bespreking in de raad 
plaats kan vinden;

2. In te stemmen met de bevindingen en conclusie van de commissie Integriteit, zoals verwoord 
in het rapport van bevindingen (dossiernummers 906384/906403) ten aanzien van de 
meldingen over de burgemeester inzake "vermeend handelen in strijd met het 
vertrouwensbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, het schenden van de 
geheimhoudingsplicht en het schenden van de privacyvoorschriften";

3. Vast te stellen dat er door de burgemeester terzake geen integriteitschendingen hebben 
plaatsgevonden;

4. In te stemmen met de bevindingen en conclusie van de commissie Integriteit, zoals verwoord 
in het rapport van bevindingen (dossiernummer 906462) ten aanzien van de melding over de 
burgemeester wegens "vermeende belangenverstrengeling bij de behandeling van een 
integriteitsmelding";

5. Vast te stellen dat er door de burgemeester terzake geen integriteitschending heeft 
plaatsgevonden.

Aanleiding en beoogd effect
Aanleiding
De commissie Integriteit (hierna: commissie) heeft twee rapporten van bevindingen 
(dossiernummers 906384/906403 en 906462) opgesteld naar aanleiding 
van drie integriteitmeldingen (en een aanvulling) jegens de burgemeester, ingediend door het 
raadslid Roos-Andriesse.

Zoals voorgeschreven in het Protocol Integriteit politieke ambtsdragers, gemeente Bloemendaal 
2020 (hierna: Protocol) heeft de commissie de rapporten overhandigd aan de locoburgemeester. Er 
is door de burgemeester geheimhouding gelegd op de rapporten en deze zijn vervolgens - onder 
oplegging van geheimhouding - toegezonden aan de fractievoorzitters (en hun eventuele 
vervangers) ten behoeve van advisering in het seniorenconvent op 30 augustus 2022. Het 
raadsvoorstel en de rapporten van bevindingen worden - in overeenstemming met het advies van 
het seniorenconvent van 30 augustus 2022 - nu aan de raad voorgelegd.

Beoogd effect
Afhandeling integriteitsmeldingen jegens 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 integriteitsschending. De raad 
heeft op 12 november 2020 het Protocol Integriteitsmeldingen politieke ambtsdragers, gemeente 
Bloemendaal 2020 vastgesteld. Voorliggende integriteitsmeldingen zijn volgens dit Protocol in 
behandeling genomen. Het is aan de raad om te bepalen of er een openbare of besloten bespreking 
plaatsvindt teneinde over te gaan tot de voorliggende besluiten.

Gedachtegang
Bij een melding van een vermoeden van een integriteitsschending gaat het om gedragingen die het 
organisatiebelang (ernstig) aantasten en/of schadelijk zijn voor het imago van de gemeente of een 
gemeentelijke dienst. De commissie Integriteit heeft twee rapporten van bevindingen en conclusies 
opgesteld.
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Besluitpunt 1: het seniorenconvent adviseert (in navolging van het advies van de commissie 
Integriteit) de rapporten van bevindingen in de openbaarheid te bespreken 
De overwegingen daarvoor zijn: voor zowel de betreffende melder, betrokken politieke 
ambtsdrager, de gemeente als de inwoners is het van belang duidelijkheid te verschaffen over 
wat wel is gebeurd en wat niet. Omwille van een goede en democratische besluitvorming wordt aan 
openbaarheid groot gewicht toegekend, omdat de integriteit van de gemeente in het geding is. Bij 
gedeeltelijke openbaarheid zouden er vragen over integriteit en onkreukbaarheid blijven bestaan. 
Indien de raad het voorstel tot openbare bespreking wenst te volgen dient de opgelegde 
geheimhouding niet te worden bekrachtigd.

Totdat een besluit van uw raad omtrent de bekrachtiging is genomen, geldt de geheimhouding die 
is opgelegd. De politieke ambtsdrager is over een eventuele openbare bespreking geïnformeerd 
en heeft geen bezwaren aangevoerd.

Besiuitpunten 2 tot en met 5: de commissie Integriteit concludeert dat er geen sprake is van 
integriteitschendingen door de burgemeester
De conclusies van de commissie zijn verwoord in de besiuitpunten 2 tot en met 5.

6. Middelen
De raad heeft een budget beschikbaar gesteld voor de Commissie Integriteit.

7. Communicatie
De woordvoering over deze rapporten ligt volgens het Protocol Integriteit bij de locoburgemeester.

8. Vervolgproces
Betrokkene wordt geïnformeerd van de afhandeling door de raad.

Bijlagen
Rapport van bevindingen (corsa 2022003931/dossiernummers 906384/906403) GEHEIM 
Rapport van bevindingen (corsa 2022003932/dossiernummer 906462) GEHEIM

Achterliggende documenten
Protocol integriteitsmeldingen politieke ambtsdragers, gemeente Bloemendaal 2020

locoburgemeester van Bloemendaal


