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Voorgesteld besluit 

 

1. Het Protocol Integriteitsmeldingen politieke ambtsdragers gemeente Bloemendaal 2022 vast te 

stellen; 

2. Het Protocol Integriteitsmeldingen politieke ambtsdragers gemeente Bloemendaal gemeente 

Bloemendaal 2020 in te trekken. 

 

Aanleiding en beoogd effect 

Aanleiding 

De raad heeft op 12 november 2020 het Protocol Integriteitsmeldingen politieke ambtsdragers 

(hierna: Protocol), gemeente Bloemendaal 2020 en de Verordening Commissie Integriteit, 

gemeente Bloemendaal 2020 (hierna: Verordening) vastgesteld (2020003871). Het Protocol en de 

Verordening zijn tot stand gekomen na bestudering van handreikingen en stappenplannen van 

andere gemeenten. Er hebben daarnaast diverse adviesrondes bij specialisten plaatsgevonden. Ook 

is er intensieve betrokkenheid van uw raad geweest in diverse sessies van de werkgroep 

bestuurlijke vernieuwing, vergaderingen van de commissie Bestuur en Middelen (16 januari 2020 

en 3 september 2020) en schriftelijke rondes. Deze hebben geleid tot aanpassingen.  

 

De raad besloot bij de vaststelling van het Protocol om één jaar na inwerkingtreding te evalueren. 

In dit raadsvoorstel treft u deze evaluatie aan, opgesteld op basis van de ervaringen van de 

commissie Integriteit, aangevuld met die van de burgemeester. Er worden voorstellen gedaan tot 

aanpassing van het Protocol. De Verordening behoeft geen wijziging. 

 

De raad stelde op 12 november 2020 ten behoeve van de integriteitsonderzoeken een incidenteel 

budget beschikbaar ten laste van de flexibele algemene reserve. 

 

Beoogd effect 

Verduidelijking/verbetering van het proces van behandeling van integriteitsmeldingen jegens 

politieke ambtsdragers. 

 

Politieke keuzeruimte 

Met de evaluatie wordt uitvoering gegeven aan het raadsbesluit van 12 november 2020. De 

bevoegdheid tot aanpassing van het Protocol ligt bij de raad. 

 

Gedachtengang 

 

Reflectie van de commissie Integriteit  

De raad heeft in april 2021 vijf leden voor de onafhankelijke commissie Integriteit (hierna: 

commissie) aangewezen. De commissie is op 12 mei 2021 van start gegaan en heeft de eerste 

periode veel tijd besteed aan het inrichten van een gedegen werkproces. In oktober 2021 en 

januari 2022 zijn de eerste rapporten van bevindingen door de commissie uitgebracht. Vijf 

rapporten zijn reeds in de raadsvergadering van 18 december 2021 behandeld. De volgende 

rapporten komen in de raadsvergadering van 10 maart 2022 aan de orde. De commissie heeft 

thans nog acht meldingen in behandeling.  

 

In de praktijk blijken het Protocol en de Verordening goede ondersteuning te bieden voor het werk 

dat de commissie uitvoert en geven hanteerbare richtlijnen. De commissie is van mening dat het 

Protocol wel op enkele punten aangepast kan worden ten behoeve van het autonoom functioneren 

van de commissie. Daarnaast wordt toevoeging van een aantal richtlijnen en een verduidelijking 

van de toelichting geadviseerd.  
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Onderstaand treft u voorstellen aan naar aanleiding van de reflectie van de commissie. De 

voorstellen zijn zichtbaar verwerkt in het bijgevoegde Protocol. Zo nodig met een toelichting. 

 

Voorstel 1: Mogelijkheid tot verlenging behandeltermijn integriteitsmeldingen  

Bij aanvang van haar werkzaamheden werd de commissie geconfronteerd met een flinke 

hoeveelheid integriteitsmeldingen. De voorliggende meldingen konden daardoor niet allemaal 

binnen de voorgeschreven termijn van 8 weken worden behandeld (artikel 4, lid 1). Daarnaast 

bleek dat het met betrokkenen soms moeilijk afspraken maken was (bijvoorbeeld bij de 

uitnodigingen tot hoorgesprekken). De commissie acht het daarom wenselijk om – in geval van 

bijzondere omstandigheden - de behandeltermijn (gemotiveerd) te kunnen verlengen.  

 

Voorstel 2: Meldingen over voormalig politieke ambtsdragers worden door de commissie niet in het 

behandeling genomen, tenzij dit door de burgemeester of de gemeenteraad opportuun wordt 

geacht 

In artikel 4 lid 3 van het Protocol is opgenomen dat een onderzoek naar personen die geen 

politieke ambt meer bekleden in beginsel niet wordt uitgevoerd. In de toelichting van het Protocol 

is te lezen dat onder ‘politieke ambtsdrager’ ook een ex-politieke ambtsdrager wordt verstaan. De 

commissie acht dit een paradoxale formulering en heeft behoefte aan duidelijkheid hierover.  

 

De commissie is van mening dat zij in principe geen rol heeft bij de behandeling van 

integriteitsmeldingen jegens ex-politieke ambtsdragers. Dat treft namelijk geen doel meer omdat 

de politieke verantwoordelijkheid van oud bestuurders na vertrek bij de rechtsopvolger berust (die 

alsdan zou worden aangesproken op integriteitsschendingen van een voorganger). Daarnaast heeft 

de raad geen mogelijkheden meer om het voormalig raadslid of de bestuurder (politiek)ter 

verantwoording te roepen. De ex-politieke ambtsdrager kan zich ook niet meer in de openbaarheid 

verdedigen. Een uitzondering voor behandeling door de commissie zou kunnen worden gemaakt 

voor meldingen die zien op een mogelijk strafbaar feit. De commissie kan dan een rol vervullen in 

het vooronderzoek, waarna aan de burgemeester geadviseerd kan worden om al dan niet aangifte 

te doen. Ook in geval van meldingen van inwoners die mogelijk gedupeerd zijn door niet-integer 

gedrag van een voormalig politieke ambtsdrager, zouden onderwerp kunnen zijn van 

vooronderzoek door de commissie, indien deze meldingen zouden kunnen leiden tot het in rechte 

aanspreken van de gemeente door de inwoner. Het is dan wel aan de melder om aannemelijk te 

maken dat een melding, op het moment dat de politiek ambtsdragers actief was, niet mogelijk 

was. In beide situaties is het aan de burgemeester of de raad om te beslissen over de opportuniteit 

van een onderzoek door de commissie.  

 

Voorstel 3: Integriteitsmeldingen dienen te worden onderbouwd met onderzoekbare, verifieerbare 

feiten 

De ervaring van de afgelopen periode heeft de commissie geleerd dat de ingediende 

integriteitsmeldingen niet altijd duidelijk en onderbouwd zijn of politieke kwesties betreffen. De 

commissie en het ambtelijk secretariaat zijn hierdoor veel tijd kwijt met het duiden van de melding 

en het samenstellen van de dossiers. Teneinde dit proces te stroomlijnen acht de commissie het 

wenselijk om op te nemen dat een melding een omschrijving dient te omvatten van de vermeende 

integriteitschending die onderbouwd moet zijn met onderzoekbare, verifieerbare aanwijzingen. 

 

Voorstel 4: Nadere regels voor het hoorproces teneinde beïnvloeding/verstoring van het 

onderzoeksproces te voorkomen 

In de Verordening is opgenomen dat de commissie haar onderzoek naar eigen inzicht inricht, met 

inachtneming van het bepaalde in de Verordening en het Protocol. De commissie wenst daar in het 

belang van haar onderzoek aan vast te houden. Niet iedere melding vergt namelijk dezelfde 

aanpak. De commissie voert haar werkzaamheden op een zorgvuldige, onafhankelijke en 

navolgbare wijze uit. Bij een aantal hoorgesprekken bleek echter dat uitgenodigde politieke 
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ambtsdragers de discussie met de commissie aangingen over het hoorproces en de stukken die de 

commissie - volgens betrokkenen - had moeten overleggen. De commissie acht het onwenselijk dat 

politieke ambtsdragers die betrokken zijn in een onderzoek van een onafhankelijke commissie, 

proberen invloed uit te oefenen op de werkwijze van de commissie en/of het onderzoeksproces 

beïnvloeden. De commissie vraagt daarbij ook de aandacht van de raad voor de autonomie en de 

veiligheid van de leden van de commissie.  

 

Voorstel 5: Van het hoorgesprek wordt een zakelijk verslag gemaakt 

De commissie wenst te verduidelijken dat het verslag zoals bedoeld in artikel 4, lid 5 van het 

Protocol, een zakelijk verslag betreft. Input van gehoorden op het zakelijke verslag, zoals een 

pleitnota of andere documenten, kunnen separaat worden gevoegd in het dossier. 

 

Voorstel 6: Verduidelijking van artikel 4, zevende lid van het Protocol 

In artikel 4, zevende lid van het Protocol 2020 staat: “Het rapport van bevindingen bevat in elk 

geval (..), de bevindingen en een conclusie waarin de vraag of er sprake is van een 

integriteitsschending wordt beantwoord.” Deze vraag kan de commissie niet altijd onmiddellijk 

beantwoorden. Het kan voorkomen dat er nader onderzoek moet worden gedaan door een extern 

bureau. De vraag die de commissie in de praktijk beantwoordt, is: ‘of er nader onderzoek gedaan 

moet worden of dat er geen sprake is van enige overtreding van de integriteitsnormen’. De 

commissie wenst dit te verduidelijken. 

 

Voorstel 7: Aanbevelingen over de bestuurscultuur 

Het Protocol biedt thans geen ruimte om bij de behandeling van een integriteitsmelding ook 

randzaken die de bestuurscultuur raken, maar niet direct betrekking hebben op de 

integriteitsmelding zelf, aan de orde te stellen. De commissie wenst daarover aanbevelingen te 

kunnen doen in haar rapporten van bevindingen. In de praktijk van haar werkzaamheden doet zij 

dat tot dusverre ook. 

 

Overwegingen van de burgemeester 

De burgemeester kan zich vinden in de reflecties van de commissie Integriteit en de aanpassingen 

van het Protocol. Daarnaast wordt nog een drietal aanpassingen voorgesteld (zie hierna). De 

voorstellen van de burgemeester zijn eveneens verwerkt in het bij dit raadsvoorstel gevoegde 

‘Protocol integriteitsmeldingen politieke ambtsdragers, gemeente Bloemendaal 2022’. 
 

Voorstel 8: Verduidelijking rol van het seniorenconvent 

In artikel 5 lid 4 van het Protocol is opgenomen dat: ”Het seniorenconvent het rapport van 

bevindingen van de commissie Integriteit bespreekt en besluit over de te nemen vervolgstappen.” 
De term “besluit’ kan voor verwarring zorgen. Het seniorenconvent is volgens het ‘Reglement van 

orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Bloemendaal 2020’ 
namelijk geen besluitvormend orgaan. In de toelichting bij het Protocol staat dat het 

seniorenconvent fungeert als klankbordgroep waarin het rapport van bevindingen en de 

vervolgstappen worden besproken. Zoals verwoord in de toelichting ‘adviseert’ het seniorenconvent 

over de vervolgstappen zoals genoemd in artikel 6 van het Protocol. Voorgesteld wordt om artikel 5 

lid 4 hierop aan te passen.  

 

Voorstel 9: Vervolgstappen indien geen sprake is van een integriteitschending 

In artikel 6, lid 1 van het Protocol zijn geen vervolgstappen opgenomen indien de commissie 

concludeert dat er geen integriteitsnormen zijn overschreden door een politieke ambtsdrager.  

 

Uit ervaringen is gebleken dat het wenselijk is – met name als er integriteitsmeldingen publiekelijk 

zijn geuit- ook de raad op de hoogte te stellen van het feit dat de commissie in haar rapport 

concludeert dat er geen sprake is van een integriteitschending. (Openbare) bespreking door de 

raad en publicatie van het rapport dragen bij aan de transparantie naar de inwoners en aan het 
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vertrouwen die inwoners mogen hebben in haar bestuurders en volksvertegenwoordigers. Ook voor 

de beklaagde politieke ambtsdrager wordt de kwestie dan formeel afgedaan en leidt tot een 

(mogelijk) herstel van diens reputatie. Het is aan de raad – na aanbeveling van het 

seniorenconvent – af te wegen of een rapport al dan niet in de openbaarheid wordt besproken. De 

commissie adviseerde tot nog toe in al haar rapporten, om deze in de openbaarheid te bespreken. 

Voorgesteld wordt om dit als uitgangspunt op te nemen in het Protocol, tenzij er zwaarwegende 

belangen zijn die zich daartegen verzetten. De raad zal hierin een belangenafweging moeten 

maken. Tevens wordt geadviseerd de rapporten standaard te publiceren op de website van de 

gemeente Een beklaagde politieke ambtsdrager zal vooraf worden gevraagd of hij daartegen 

zwaarwegende bezwaren heeft. De raad kan deze zienswijze meenemen in de afweging bij het 

besluit tot openbare bespreking. Integriteitsmeldingen jegens politieke ambtsdragers die reeds zijn 

afgehandeld door uw raad, zullen – in lijn hiermee - eveneens alsnog worden gepubliceerd.  

 

Voorstel 10: Verduidelijking rol burgemeester, indien de melding tegen hem is gericht  

Bij een melding tegen de burgemeester wordt het rapport van bevindingen overgelegd aan de 

locoburgemeester die in dat geval verantwoordelijk is voor de coördinatie van het 

onderzoeksproces. De locoburgemeester kan echter geen geheimhouding op grond van de 

gemeentewet opleggen. De burgemeester zal te allen tijde, als bestuursorgaan, geheimhouding 

moeten opleggen op het rapport van bevindingen. Daarnaast kan de locoburgemeester ook geen 

seniorenconvent beleggen, omdat hij geen voorzitter is van het seniorenconvent. Het 

seniorenconvent dient in voorkomende gevallen voorgezeten te worden door de plaatsvervangend 

voorzitter (de raadsnestor). Voorgesteld wordt om dit in de toelichting bij artikel 5 aan te passen.  

 

Voorstel 11: Overige tekstuele wijzigingen in het Protocol 

Het Protocol is verder getoetst op tekstuele aspecten en zo nodig aangepast. Herhalingen in de 

toelichting zijn verwijderd.  

 

Middelen 

 

Financiële middelen 

De raad stelde op 12 november 2020 ten behoeve van de integriteitsonderzoeken een incidenteel 

budget van € 50.000 beschikbaar ten laste van de flexibele algemene reserve.   

 

Participatie 

n.v.t.  

 

Communicatie 

Het protocol wordt volgens voorgeschreven wijze bekendgemaakt/gepubliceerd. 

 

Vervolgproces/evaluatie 

 

Vervolgproces 

 

Evaluatie 

Voorgesteld wordt om het Protocol vier jaar na inwerkintreding – of indien nodig eerder – wederom 

te evalueren. 

 

Bijlagen 

- Protocol integriteitsmeldingen politieke ambtsdragers, gemeente Bloemendaal 2022 

(2022000241) 
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Achterliggende documenten 

- Raadsbesluit van 12 november 2020 tot vaststelling van de Verordening commissie 

Integriteit, gemeente Bloemendaal 2020 en het Protocol integriteitsmeldingen politieke 

ambtsdragers, gemeente Bloemendaal 2020 (2020003871) 

- Protocol integriteitsmeldingen politieke ambtsdragers, gemeente Bloemendaal 2020 

 

 

Burgemeester van Bloemendaal, 

E.J. Roest 


	Burgemeester van Bloemendaal,

