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Onderwerp
Brief Deken van de Orde van Advocaten inzake handelen raadslid/advocaat

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van de burgemeester van 31 augustus 2022, gehoord het seniorenconvent van 
30 augustus 2022 en gelezen de brief van de Deken van 18 augustus 2022,

besluit:

1. De door de burgemeester opgelegde geheimhouding op dit raadsvoorstel en de overlegde 
brief van de Deken van 18 augustus 2022 niet te bekrachtigen, waardoor openbare 
bespreking in de raad plaats kan vinden;

2. In vervolg op het rapport van de commissie Integriteit (dossiernummer 940851) en het 
raadsbesluit van 2 juni 2022 besluitpunt 8, 9 en 10 (2022001376) kennis te nemen van de 
visie van de Deken van 18 augustus 2022 over het handelen van het raadslid Heukels als 
advocaat;

3. De veronderstelling van de Deken te onderschrijven dat "er vanuit gegaan wordt dat gezien 
de Dekenvisie, de rapporten van bevindingen inzake integriteitsmeldingen en gezien het 
besluit van de gemeenteraad van 2 juni het voor de heer HeukelsJņmiddels voldoende
duidelijk is dat hij beter niet had kunnen handelen als hij heeft gedaan. 
Het raadslid in de gelegenheid te stellen dit te onderkennen.^-^"

De raad voornoemd, d.d.

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

brief van de Deken van 18 augustus 2022 niette bekrachtigen, waardoor openbare 
bespreking in de raad plaats kan vinden;

2. In vervolg op het rapport van de commissie Integriteit (dossiernummer 940851) en het 
raadsbesluit van 2 juni 2022 besluitpunt 8, 9 en 10 (2022001376) kennis te nemen van de 
visie van de Deken van 18 augustus 2022 over het handelen van het raadslid Heukels als 
advocaat;

3. De veronderstelling van de Deken te onderschrijven dat "er vanuit gegaan wordt dat gezien 
de Dekenvisie, de rapporten van bevindingen inzake integriteitsmeldingen en gezien het 
besluit van de gemeenteraad van 2 juni het voor de heer Heukels inmiddels voldoende 
duidelijk is dat hij beter niet had kunnen handelen als hij heeft gedaan."

4. Het raadslid in de gelegenheid te stellen dit te onderkennen.

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
De gemeenteraad besloot op 2 juni 2022 (2022001376) op grond van het rapport van de 
commissie Integriteit over het handelen van het raadslid Heukels (dossiernummer 940851) het 
volgende:

Besluitpunt 8:
In te stemmen met de bevindingen en conclusie van de commissie Integriteit, zoals 
verwoord in het rapport van bevindingen (dossiernummer 940851) ten aanzien van de 
melding over het raadslid de heer L.Ĵ.L. Heukels vanwege zijn rolverwarring van 
raadslid/raadsheer, schijn van belangenverstrengeling, mogelijk handelen in strijd met 
artikel 15 Gemeentewet;

Besluitpunt 9:
Vast te stellen dat het raadslid terzake het vermoeden van belangenverstrengeling en 
rolverwarring heeft versterkt en onvoldoende informatie aan de commissie Integriteit heeft 
willen verstrekken die het tegendeel bewijst;

Besluitpunt 10
De burgemeester - conform het advies van de commissie Integriteit - op te dragen in 
gesprek te gaan met het raadslid over de mogelijke gevolgen van het niet volledig 
transparant zijn over zijn rol als adviseur/advocaat en bij weigering in overleg te treden 
met de Deken van de orde van advocaten.

Het raadslid wenste geen gevolg te geven aan besluitpunt 10 van het raadsbesluit om het gesprek 
aan te gaan met de burgemeester, maar verzocht in e-mails van 13 en 14 juni 2022 (gericht aan 
raadsleden, het Haarlems Dagblad en de burgemeester) zijn integriteitsdossier toe te zenden aan 
de Deken. Daaraan is gevolg gegeven. Op 18 augustus 2022 zond de Deken zijn visie over het 
handelen van de heer Heukels 'getoetst aan de Advocatenwet'. De brief van de Deken wordt - in 
vervolg op het raadsbesluit van 2 juni en het advies van het seniorenconvent van 31 augustus 
2022 - toegezonden aan de leden van de raad.

Beoogd effect
Transparantie over het handelen van het raadslid over zijn rol als adviseur/advocaat in een 
gemeentelijke integriteitskwestie.
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Politieke keuzeruimte
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
Het Integriteitsprotocol schrijft voor dat rapporten van bevindingen van de Commissie Integriteit 
door de burgemeester onder oplegging geheimhouding aan de raad worden toegezonden. De brief 
van de Deken wordt - in navolging van het rapport van de commissie Integriteit (dossiernummer 
940851) en het raadsbesluit van 2 juni 2022 - eveneens onder oplegging geheimhouding 
toegezonden aan de leden van de raad.

Argumenten
Besluitpunt 1: het seniorenconvent adviseert de brief van de Deken in de openbaarheid te 
bespreken
Overwegingen voor openbare bespreking zijn: gelet op de openbare discussie die het raadslid 
voerde over rapporten van de commissie Integriteit, het politieke oordeel over zijn handelen als 
raadslid en de onduidelijkheid die in de lucht bleef hangen over zijn rol als advocaat in een 
gemeentelijke integriteitskwestie is de Deken verzocht — teneinde voor alle betrokkenen in het 
openbaar duidelijkheid te scheppen - een onafhankelijk onderzoek in te stellen en een publiek 
oordeel te geven over de rol van de heer Heukels als advocaat in de zaak zoals beschreven in het 
rapport van de commissie Integriteit. Dat is in overeenstemming met de wens van de heer 
Heukels, zo is te lezen in de mails waarin hij verzoekt het dossier toe te zenden aan de Deken. De 
raad is bij brief van 16 juni 2022 (2022003563) geïnformeerd over de stand van zaken en het 
verzoek dat is gedaan aan de Deken.

Voor zowel het betrokken raadslid, 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.

Zienswijze de heer Heukels
De heer Heukels is - vóór het seniorenconvent van 30 augustus 2022 - in de gelegenheid gesteld 
een zienswijze te geven op de brief van de Deken. Hij gaf de volgende twee reacties op 25 
augustus:

Reactie 1
"Geachte burgemeester, Uit onderstaand bericht maak ik op dat u zich niet houdt aan het 
nadrukkelijke verzoek van de Deken om correspondentie tussen u, ondergetekende en de Deken 
zelf, dus ook de brief van de Deken aan u en mij, besloten te houden en niet verder te verspreiden 
dan deze 3 personen. Ik houd mij wel aan dat verzoek."

Reactie 2
"Geachte heer, vertrouwelijk, conform het verzoek van de Deken waar ik mij wel aan houd. Het 
antwoord op uw reactie/ brief heb ik u ai zojuist bij een andere reactie ai gegeven. Ik verwijs u 
naar die reactie. Met betrekking tot de ínhoud van de brief van de Deken verwijs ik u naar het 
verslag van de hoorzitting van de Integriteit Commissie waaruit blijkt dat mocht ik desondanks 
mijn standpunt toch fout hebben gehandeld als advocaat, ik daar toen al mijn verontschuldigingen
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voor had aangeboden. Blijkbaar is dat voor u minder relevant dan om publiek politieke munt daar 
uit te slaan, gezien uw voornemen. Ten overvloede merk ik op dat naar mijn idee de Raad met 
haar eerdere besluit de klacht- f integriteitsprocedure ai heeft/had afgesloten. Blijkbaar is u ook 
dat ontschoten. Ik behoud mij dan ook alle rechten voor.”

Ad reactie 1
De stelling van de heer Heukels "over het nadrukkelijk verzoek van de Deken om e.e.a. besloten te 
houden en niet verder te verspreiden" is niet terug te lezen in de gevoerde correspondentie met de 
Deken. Derhalve is de stelling van de heer Heukels geverifieerd bij de Deken. Daarop is de volgende 
reactie ontvangen: "Hierbij bevestig ik dat het u vrijstaat om de brief van 18 augustus jl. naar eigen 
welbevinden aan te wenden in het kader van uw politieke verantwoordingsplicht. De disclaimer 
onderaan ons e-mailbericht staat daaraan niet in de weg."

De heer Heukels is over het standpunt van de Deken en een eventuele openbare bespreking 
geïnformeerd en heeft geen nadere reactie gegeven.

Ad reactie 2
Voor wat betreft de opmerking over de excuses die de heer Heukels gemaakt zou hebben aan de 
commissie Integriteit wordt het volgende opgemerkt. In het rapport van de commissie Integriteit, 
door de raad vastgesteld op 2 juni 2022, is het volgende te lezen:

"1. Conclusie I:
Naar het oordeel van de Commissie Integriteit heeft de heer Heukels het vermoeden van 
belangenverstrengeling en rolverwarring versterkt door in correspondentie met de 
gemeente te spreken over 'cliënt' en 'advocaat'. In het hoorgesprek zowel als in zijn 
schríftelijke reacties heeft de heer Heukels onvoldoende informatie willen verstrekken die 
het tegendeel bewijst.

2. Conclusie II
De heer Heukels heeft op een aantal zorgpunten die de Commissie Integriteit heeft geen 
duidelijkheid verschaft. Met name op de vraag of de heer Heukels als advocaat van de heer 
Van de Bunt is opgetreden is geen antwoord gekomen. Deze weigering is in strijd met de 
Regels van de advocatuur.

De aanbeveling aan de burgemeester is:
De Commissie Integriteit adviseert de burgemeester om met de heer Heukels in gesprek 
te gaan over de mogelijke gevolgen van het niet volledig transparant zijn over zijn rol als 
adviseur/advocaat (zie ook advies CAOP). Bij weigering adviseert de Commissie in overleg 
te treden met de Deken van de orde van advocaten."

Zoals gemeld: de heer Heukels wenste niet in gesprek te gaan met de burgemeester conform advies 
van de Commissie Integriteit en het raadsbesluit van 2 juni 2022 om transparant te zijn (besluitpunt 
10), maar startte na de raadsbehandeling van 2 juni een openbare mailwisseling met raadsleden, de 
Deken en het Haarlems Dagblad over de rapporten van de commissie Integriteit, het politieke 
oordeel over zijn handelen en verzocht tevens zijn integriteitsdossier aan de Deken toe te zenden. In 
zijn e-mails wordt niet gerept over 'excuses' noch aan de Commissie Integriteit, noch aan de raad of 
de burgemeester.

Indien de heer Heukels het gesprek was aangegaan met de burgemeester en zijn - naar eigen zeggen 
- aangeboden excuses aan de Commissie Integriteit ook had gemeld bij de burgemeester en/of de 
raad, dan zou deze kwestie in een eerder stadium zijn afgedaan.



-5-
Gelet op het rapport van de commissie Integriteit, het raadsbesluit van 2 juni 2022, de openbare e- 
mails van het raadslid en de visie van de Deken - is thans het moment aangebroken om de heer 
Heukels te verzoeken in de openbaarheid uit te spreken dat hij als advocaat - in de betreffende 
gemeentelijke integriteitskwestie - beter niet had kunnen handelen zoals hij heeft gedaan,

Besluitpunten 2 tot en met 4: Bevindingen Deken
Samenvatting brief Deken ten aanzien van het handelen van mr Heukels in de kwestie Van de 
Bunt, getoetst aan de Advocatenwet:

"Naar mijn mening komt, gezien alle omstandigheden van dit geval het handelen van mr 
Heukels in het gedrang met de kernwaarden onafhankelijkheid en integriteit waardoor mr 
Heukels zich zou moeten laten leiden;
De heer Heukels was als gemeenteraadslid en tevens als indiener van de melding schending 
integriteit te nauw betrokken bij de kwestie en kon zodoende onvoldoende de vereiste 
professionele distantie in acht nemen;
Hij heeft zich echter ontegenzeggelijk als advocaat voor de heer Van de Bunt uitgegeven in het 
kader van het onderzoek naar de integriteitskwestie rondom ... [voormalig raadslid].
Overigens gaat het niet om tegen wie de heer Heukels heeft opgetreden, maar om het feit dat 
hij meerdere rollen heeft gehad in het kader van het onderzoek naar de melding schending 
integriteit jegens ... [voormalig raadslid]. Dat is waar de schoen wringt;
Gezien uw onderlinge verstandhouding ga ik ervan uit dat dit niet tot een tuchtprocedure zal 
komen. Ik ga er namelijk van uit dat gezien deze Dekenvisie, de rapporten van bevindingen 
inzake integriteitsmeldingen en gezien het besluit van de gemeenteraad van 2 juni het voor de 
heer Heukels inmiddels voldoende duidelijk is dat hij beter niet had kunnen handelen als hij 
heeft gedaan;
Uiteindelijk bepaalt alleen de tuchtrechter of een bepaald handelen of nalaten tuchtrechtelijk 
verwijtbaar is."

Middelen
N.v.t.

Communicatie
De woordvoering ligt volgens het Protocol Integriteit bij de burgemeester.

Vervolgproces/evaluatie
N.v.t.

Bijlagen
Brief Deken d.d. 18 augustus 2022 (corsa 2022003987) (GEHEIM)

Achterliggende stukken
Raadsbesluit van 2 juni 2022 (corsa 2022001376)
Rapport van de commissie Integriteit (dossiernummer 940851/corsa 2022001497)

Burgemeester van Bloemendaal,


