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1. Aanleiding en verzoek 

In dit rapport geeft de Commissie Integriteit Bloemendaal een oordeel over de vraag of de 

melding integriteitsschending onder dossiernummer 920522 onderzoekswaardig is en 

welke vervolgstappen er mogelijkerwijs gezet moeten worden. Deze melding is gedaan 

door een inwoner en behandeld door de burgemeester en college. Vervolgens is de 

melding op verzoek van R.M. Slewe, gemeenteraadslid van Bloemendaal, nogmaals ter 

toetsing voorgelegd aan de Commissie Integriteit.  

Begrenzing van het onderzoek 

De Commissie Integriteit beoordeelt in opdracht van de gemeenteraad van de gemeente 

Bloemendaal of er in geval van een melding integriteitsschending, daadwerkelijk sprake is 

van een integriteitsschending of dat in ieder geval voldoende aanleiding bestaat om 

hiernaar nader onderzoek te doen. Bij een integriteitsschending moet onder meer gedacht 

worden aan ernstige zaken als fraude, misbruik van bevoegdheden en 

belangenverstrengeling (zie voor een verdere omschrijving van het begrip integriteit de 

Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders 2017). In het Protocol 

Integriteitsmeldingen politieke ambtsdragers, gemeente Bloemendaal 2020 is bepaald dat 

een onderzoek naar personen die geen politiek ambt meer bekleden in beginsel niet wordt 

uitgevoerd. 

 

2. Korte samenvatting van de melding en verloop van het onderzoek 

Op 21 februari 2019 heeft een inwoner een brief overhandigd aan de burgemeester met 

het verzoek om een integriteitsonderzoek naar de totstandkoming van het plan Bijduinhof. 

De inwoner richt zich in de brief onder andere op de betrokkenheid bij dat plan van een 

voormalig wethouder. Die zou volgens de melder familie zijn van de projectontwikkelaar. 

Verder wijst de inwoner erop dat de projectleider bij de gemeente voorheen werkzaam was 

bij die ontwikkelaar.   

De burgemeester heeft naar aanleiding van het verzoek advies ingewonnen bij het 

Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke ambtsdragers (CAOP). Het CAOP stelde dat de 

melding niet onderbouwd en concreet genoeg is, waardoor geen aanknopingspunten 

bestaan voor nader onderzoek.  De burgemeester heeft het advies van het CAOP 

overgenomen en heeft per brief aan de inwoner laten weten onvoldoende 

aanknopingspunten te hebben tot het instellen van een integriteitsonderzoek. Hij meldde 

tevens dat voor zover het hem bekend was, er geen sprake was van een directe 

familierelatie van de voormalig wethouder en de projectontwikkelaar. Ook gaf hij aan dat 

het feit dat de projectleider bij de gemeente voorheen werkzaam is geweest bij de 

ontwikkelaar niet per definitie een integriteitsschending is. 

Op 17 september 2020 zond de inwoner opnieuw een brief aan het college én de raad met 

het verzoek om een integriteitsonderzoek naar de familierelatie van de wethouder met de 

ontwikkelaar. Het college reageert per brief op 15 december 2020 en stelt daarin onder 

andere: 

- een familieband met de ontwikkelaar (i.c. de rechthebbende) zoals door de melder 

wordt gesuggereerd, is niet aangetoond; 
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- tijdens de ambtsperiode van de voormalig wethouder is onderkend en kennelijk 

transparant gemaakt dat een familielid werkzaam was bij de ontwikkelaar, niet zijnde 

de ontwikkelaar zelf, maar een werknemer daarvan. Dat blijkt onder andere uit een 

verstuurde e-mail van een ambtenaar; 

- naar eigen zeggen heeft de voormalig wethouder de familierelatie destijds gemeld in 

het college en uit correspondentie blijkt dat vervolgactie is ondernomen; 

- dat de inwoner niet duidelijk maakt waaruit ‘betrokkenheid’ van de voormalig 

wethouder uit bestaat en op basis van welke informatie de inwoner dit stelt. De 

melding van de inwoner biedt derhalve geen aanknopingspunten voor een 

integriteitsonderzoek; 

- dat de burgemeester en het college geen aanwijzingen hebben die duiden op het 

schenden van een integriteitsnorm door de voormalig wethouder. 

De brief van het college is voor een zienswijze voorgelegd aan de voormalig wethouder. De 

voormalig wethouder stelt dat van een familierelatie met de projectontwikkelaar geen 

sprake is en ook niet is geweest.  

Op 13 januari 2021 zendt de inwoner samen met enkele andere inwoners een e-mail aan de 

leden van de raad van de gemeente Bloemendaal met opnieuw een verzoek tot een 

integriteitsonderzoek. Verzoekers stellen, naar aanleiding van de brief van het college en de 

zienswijze van de voormalig wethouder, dat de zus van de wethouder “destijds” getrouwd 

was met de ontwikkelaar.  

In de raadsvergadering van 11 maart 2021 hebben de partijen Zelfstandig Bloemendaal en 

Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal het initiatiefvoorstel "raadsenquête Bijduinhof" 

ingediend. Met dit voorstel is de raad onder andere gevraagd in te stemmen met het starten 

van een raadsenquête inzake de totstandkoming van het bouwproject 'Bijduinhof' in 

Overveen. De raad heeft het initiatiefvoorstel verworpen. 

Op verzoek van het raadslid R.M. Slewe, is de melding nogmaals ter toetsing voorgelegd aan 

de Commissie Integriteit. 

 

3. Normenkader 

i.   Wettelijk kader 

Artikel 2:4 Algemene wet bestuursrecht, lid 2: Het bestuursorgaan waakt ertegen dat tot het 

bestuursorgaan behorende of daarvoor werkzame personen die een persoonlijk belang bij 

een besluit hebben, de besluitvorming beïnvloeden. 

ii.   Gedragscode Integriteit politieke ambtsdragers (2017) 

In de Gedragscode Integriteit politieke ambtsdragers (2017) zijn bepalingen opgenomen ten 

 aanzien van (o.a.) familiebetrekkingen. Voor dit dossier is de volgende bepaling van de 

 Gedragscode van belang: 

2.5. Een politiek ambtsdrager die familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins   

 persoonlijk betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten of zaken aan de 

 gemeente, onthoudt zich van deelname aan de besluitvorming over de betreffende opdracht. 
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iii.  Protocol Integriteitsmeldingen politieke ambtsdragers gemeente Bloemendaal 

(2020) 

Ten aanzien van dit dossier is het volgende artikel van het Protocol Integriteitsmeldingen 

politieke ambtsdragers van de gemeente Bloemendaal van belang: 

Artikel 4 lid 3 - Het doen van een onderzoek naar personen die geen politiek ambt meer   

bekleden, wordt in beginsel niet uitgevoerd, maar is niet uitgesloten. 

 

4. Bevindingen 

Het Protocol Integriteitsmeldingen politieke ambtsdragers gemeente Bloemendaal, dat 

vastgesteld is in 2020, schrijft voor dat een onderzoek naar personen die geen politiek ambt 

meer bekleden in beginsel niet wordt uitgevoerd, maar niet is uitgesloten. De Commissie 

Integriteit acht het van belang in dit dossier een advies uit te brengen. Immers, een burger 

heeft in dit dossier de initiële melding gedaan over mogelijk niet integere gedragingen door 

een voormalig wethouder. Deze melding is weliswaar reeds behandeld door de 

burgemeester en het college, maar is op verzoek van de heer R.M. Slewe nogmaals ter 

toetsing voorgelegd aan de Commissie Integriteit. Met het oog op het (belang van goed) 

vertrouwen van burgers in de overheid, heeft de Commissie Integriteit bovengenoemd 

dossier bestudeerd en komt tot de volgende bevindingen. 

Een tijdlijn ten aanzien van de ambtsperiode van de voormalig wethouder (hierna te 

noemen ‘wethouder'):  

- De betrokkene is op 26 mei 2014 gestart als wethouder van de gemeente 

Bloemendaal; 

- Op 25 juli 2014 is de aanvraag 2e fase bouwvergunning van rechtswege verleend. Uit 

het besluitenboek 2014 van het college is niet af te leiden dat de wethouder 

aanwezig is geweest bij collegebesluiten over het project Bijduinhof. De 2e 

vergunningverlening is gedurende de ambtsperiode van de wethouder vanwege een 

ingediend bezwaar van melder en anderen juridisch getoetst door de commissie 

bezwaarschriften; 

- Op 13 augustus 2014 stuurt de projectmanager van de gemeente Bloemendaal in 

overleg met de wethouder een bericht aan projectontwikkelaar Hillgate over de 

familieband tussen de wethouder en de projectleider op het dossier Bijduinhof bij 

Hillgate en meldt dat de wethouder van mening is dat zij en haar neef niet samen 

aan het dossier kunnen werken en stelt voor het dossier aan een andere wethouder 

over te dragen; 

- De projectontwikkelaar geeft aan geen grond te zien voor belangenverstrengeling 

aangezien de vergunningen reeds verleend zijn. Tevens geeft de projectontwikkelaar 

aan de projectleider niet van het dossier te zullen halen, maar dat hij eventuele 

afspraken met de wethouder zelf zal doen; 

- De wethouder heeft vervolgens het dossier Bijduinhof overgedragen aan een collega-

wethouder; 

- De wethouder is begin januari 2015 afgetreden. De beslissing op het bezwaar ten 

aanzien van de 2e vergunningverlening is door het college na het aftreden van de 

wethouder en in een andere samenstelling genomen.  
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Op basis van deze tijdlijn concludeert de Commissie Integriteit dat het niet aantoonbaar is 

dat de voormalig wethouder betrokken is geweest bij besluiten over de bouwprojecten. Wel 

is aantoonbaar dat meerdere partijen hierbij betrokken zijn geweest, waardoor er een 

voldoende mate van checks en balances heeft plaatsgevonden. Daarmee vervalt de grond 

onder het vermoeden dat er sprake zou zijn van een integriteitsschending. Te meer daar de 

wethouder door haar daden juist blijk gaf van een sterk besef van het belang van integriteit 

door zelf een mogelijke risico van de schijn van belangenverstrengeling te benoemen en 

daarop ook actie te ondernemen. 

Nu er geen reden is om uit te gaan van niet integer handelen van de wethouder vervalt ook 

de noodzaak om de familierelaties van de voormalig wethouder nader te onderzoeken. De 

Commissie ziet er dan ook van af om daar verder onderzoek naar te doen.  

De Commissie acht het echter wel van belang het volgende in haar rapportage op te nemen 

ten aanzien van de (vermeende) familierelatie(s) van de voormalig wethouder: 

- De voormalig wethouder is er destijds door de projectmanager van de gemeente 

Bloemendaal op gewezen dat een familielid van haar werkzaam is bij 

projectontwikkelaar Hillgate op het dossier Bijduinhof. In overleg met de voormalig 

wethouder heeft de betreffende ambtenaar een bericht gestuurd aan de 

projectontwikkelaar om deze familieband onder de aandacht te brengen. Toen de 

projectontwikkelaar kenbaar maakte de neef van de voormalig wethouder niet van 

het dossier Bijduinhof te zullen halen, besloot de voormalig wethouder het dossier 

over te dragen aan een collega-wethouder om de schijn van belangenverstrengeling 

te voorkomen. 

- De initiële melder (een inwoner van de gemeente Bloemendaal) stelt dat niet alleen 

de projectleider bij Hillgate familie is van de voormalig wethouder, maar ook de 

directeur van Hillgate. Deze directeur zou getrouwd zijn met de zus van de voormalig 

wethouder. De voormalig wethouder weerspreekt deze vermeende relatie en stelt 

dat haar zus reeds sinds 1998 getrouwd is met een andere persoon. De Commissie 

heeft geen aanleiding aan de verklaring van de voormalig wethouder te twijfelen.   

Op basis van het dossier bestaan naar het oordeel van de Commissie Integriteit geen 

aanwijzingen van het overschrijden van een integriteitsnorm door de voormalig 

wethouder. De burgemeester heeft ten behoeve de melding van 21 februari 2019 

een reflectie van het CAOP gevraagd. De commissie kan zich vinden in de reflectie 

van het CAOP. 

- De betrokken wethouder is niet gehoord door de Commissie Integriteit. Haar 

zienswijze op de brief van het college aan de melder van 15 december 2020 bood 

voldoende duidelijkheid voor de Commissie. 

5. Conclusies en beoordeling 

Gelet op de inhoud van het dossier en op basis van de hierboven vermelde bevindingen is 

naar het oordeel van de Commissie Integriteit niet aannemelijk gemaakt dat de voormalig 

wethouder een integriteitsnorm heeft geschonden. Nader onderzoek is derhalve niet aan de 

orde.  
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6. Aanbevelingen aan de burgemeester 

Op grond van het protocol artikel 4, lid 8 doet de Commissie Integriteit de volgende 

aanbevelingen aan de burgemeester: 

1. Geen nader onderzoek instellen 

Zoals hierboven is gemotiveerd ziet de Commissie Integriteit geen aanleiding tot een 

nader onderzoek. 

 

2. Openbaarheid van behandeling 

Dit advies in de openbaarheid te bespreken met de gemeenteraad.  

 

 

7. Bronnen 

De volgende (interne) bronnen zijn door de Commissie Integriteit geraadpleegd: 

1. Mail van ambtenaar aan projectontwikkelaar d.d. 13 augustus 2014 

2. Mail van projectontwikkelaar aan ambtenaar d.d. 25 augustus 2014  

3. Melding inwoner met verzoek om integriteitsonderzoek 21 februari 2019 inzake 

Bijduinhof 

4. Reflectie van het CAOP d.d. 28 februari 2019 

5. Brief van de burgemeester aan de inwoner d.d. 29 april 2019 

6. Nieuwe melding inwoner jegens oud-wethouder d.d. 17 september 2020 

7. Zienswijze voormalig wethouder d.d. 15 december 2020 op concept-brief college 

inzake afhandeling integriteitsmelding d.d. 16 december 2020 

8. Brief college d.d. 16 december 2020 inzake afhandeling integriteitsmelding d.d. 16 

december 2020 

9. E-mail van inwoners van 13 januari 2021 met verzoek om integriteitsonderzoek naar 

Bijduinhof 

10. Initiatiefvoorstel VDB en ZB raadsenquête Bijduinhof 

11. De Gedragscode Integriteit politieke ambtsdragers (2017) 

 

8. Reactie van de betrokkene op dit advies 

Het conceptrapport van bevindingen is voorgelegd aan de voormalig wethouder. Zij gaf de 

volgende zienswijze: “Ik onderschrijf de conclusie van de commissie en ben blij dat de 

commissie aangaf dat ik 'juist blijk gaf van een sterk besef van het belang van integriteit door 

zelf ook een mogelijk risico van de schijn van belangenverstrengeling te benoemen en daarop 

direct actie te ondernemen'. (p. 5). Ik heb geen bezwaar dat dit rapport in een openbare 

vergadering wordt behandeld.” 

 

9. Naschrift van de Commissie Integriteit op de binnengekomen reactie 

De reactie van de voormalig wethouder geeft de Commissie Integriteit geen aanleiding tot 

aanpassing van het oorspronkelijk advies. Daarmee is voor de commissie Integriteit dit 

dossier gesloten. 


