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1. Aanleiding en verzoek 

 

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

meldingen van integriteitsschendingen onder dossiernummers 906384 en 906403 

onderzoekswaardig zijn en welke vervolgstappen er mogelijkerwijs gezet moeten worden. Deze 

meldingen zijn gedaan door mevrouw M. Roos-Andriesse, gemeenteraadslid van Bloemendaal 

(hierna: melder). 

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 hiertoe nader 

onderzoek te doen. Daarbij 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)). Uit deze 

opdracht volgt dat de Commissie Integriteit geen oordeel velt over de vraag of er een inbreuk is 

geweest op de persoonsgegevens ingevolge de AVG of politiek bestuurlijke aangelegenheden. 

 

2. Korte samenvatting van de meldingen 

 

Melder heeft de burgemeester bij brief van 21 januari 2021 verzocht aangifte te doen tegen een 

voormalig raadslid vanwege het vermoeden van lekken van informatie uit een vertrouwelijk 

gesprek dat het voormalig raadslid had met de burgemeester naar een ander voormalig raadslid. 

In haar brief merkt zij op dit te doen in haar hoedanigheid van raadslid.  

 

Bij brief van 2 februari 2021 heeft de burgemeester melder via de griffie geïnformeerd over het 

oordeel van het openbaar ministerie. De brief is in afschrift geadresseerd aan het voormalig 

raadslid waartegen melder aangifte wenste en de overige leden van de gemeenteraad. In de 

brief is het integrale verzoek van melder tot het doen van aangifte opgenomen. De brief is echter 

nooit bij de raad beland omdat melder verspreiding van deze brief door de griffie heeft 

tegengehouden. 

 

Naar aanleiding van de brief van de burgemeester van 2 februari 2021, dient melder op 19 

februari 2021 een integriteitsmelding (906384) in jegens de burgemeester, omdat zij van mening 

is dat de burgemeester met het in afschrift versturen van deze brief heeft gehandeld in strijd met 

het vertrouwensbeginsel, het schenden van de geheimhoudingsplicht en het schenden van de 

privacy voorschriften. 

 

Bij brief van 9 maart 2021 reageert de burgemeester op een e-mail van melder van 9 februari 

2021, waarin melder – naar aanleiding van de brief van de burgemeester van 2 februari 2021 – in 

het kader van haar raadlidmaatschap vraagt om afschriften van stukken. Daarnaast stelt zij in 

haar e-mail geen toestemming te geven om de brief van 9 februari 2021 op de lijst van 

ingekomen stukken te plaatsen, noch toestemming te hebben gegeven de brief toe te sturen aan 

het betreffende voormalige raadslid. De brief van de burgemeester van 9 maart 2021 is in 

afschrift aan de fractievoorzitters gestuurd.  
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Naar aanleiding van de brief van de burgemeester van 9 maart 2021, dient melder op 16 maart 

2021 (aangevuld op 17 maart 2021) een tweede integriteitsmelding (906403) in. Volgens melder 

heeft de burgemeester opnieuw de vertrouwelijkheid en haar privacy geschonden door zijn brief 

van 9 maart 2021 in afschrift aan alle fractievoorzitters te sturen, tegen haar nadrukkelijke 

verzoek in dit niet te doen. Bovendien, zo stelt zij, handelt de burgemeester hiermee in strijd met 

het Protocol Integriteitsmeldingen, omdat zij al een integriteitsmelding tegen hem had 

ingediend. 

 

3. Bevindingen 

Feitenrelaas 

 Bij brief van 21 januari 2021 verzocht melder in haar hoedanigheid als raadslid de 

burgemeester om aangifte te doen tegen het voormalige raadslid vanwege een vermoeden 

van lekken van informatie uit een vertrouwelijk gesprek met de burgemeester naar een 

ander voormalig raadslid. Het verzoek is volgens melder gebaseerd op “verklaringen onder 
ede op 20 januari 2021 bij het hof in Amsterdam.”  

 Bij brief van 26 januari 2021 heeft de burgemeester de melding van melder doorgestuurd 

aan de politie, met het verzoek te beoordelen of deze aanleiding geeft tot het instellen van 

een nader onderzoek. 

 Op 28 januari 2021 deelt de politie per e-mail het volgende aan de burgemeester mee: “De 
officier van justitie heeft besloten de politie geen nader onderzoek te laten instellen naar deze 

melding. De politie beschikt over een beperkte capaciteit en er moeten keuzes worden 

gemaakt. In deze zaak ben ik van mening dat het niet proportioneel is om kostbare 

politiecapaciteit in te zetten voor een nader onderzoek naar deze melding, mede afgezet 

tegen recentere zaken waar politiecapaciteit voor dient te worden ingezet.” 

 Desgevraagd heeft de politie per e-mail van 29 januari 2021 laten weten dat de reactie van 

het OM mag worden meegedeeld aan het raadslid tegen wie volgens melder aangifte gedaan 

moest worden. 

 Bij brief van 2 februari 2021 heeft de burgemeester melder via de griffie geïnformeerd over 

het oordeel van het openbaar ministerie. De brief is in afschrift geadresseerd aan het 

voormalige raadslid waartegen melder aangifte wenste en de leden van de raad. De brief is 

gekenmerkt als ‘vertrouwelijk’. Op 4 februari 2021 is deze brief van de burgemeester aan het 

voormalige raadslid toegestuurd.  

 Per e-mail van 9 februari 2021 verzoekt melder (via de griffie) naar aanleiding van de brief 

van de burgemeester van 2 februari 2021 – in het kader van haar raadslidmaatschap – om 

afschriften van stukken. Daarnaast stelt zij in haar e-mail geen toestemming te geven om de 

brief van de burgemeester van 9 februari 2021 op de lijst van ingekomen stukken te plaatsen, 

noch toestemming te hebben gegeven de brief toe te sturen aan het betreffende voormalige 

raadslid.  

 Naar aanleiding van de brief van de burgemeester van 2 februari 2021, dient melder op 19 

februari 2021 een (eerste) integriteitsmelding in jegens de burgemeester, omdat zij van 

mening is dat de burgemeester met het in afschrift versturen van deze brief heeft gehandeld 

in strijd met het vertrouwensbeginsel, het schenden van de geheimhoudingsplicht en het 

schenden van de privacy voorschriften (melding 906384). 
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 Op 9 maart 2021 stuurt de burgemeester een brief aan melder (i.a.a. de fractievoorzitters) 

met de volgende strekking: 

- Het verzoek tot aangifte jegens een voormalig politieke ambtsdrager is gedaan als 

raadslid bij de burgemeester. Melder heeft er dus voor gekozen via de route van haar 

raadslidmaatschap deze aangelegenheid aan de orde te stellen en heeft het daarmee in 

de politieke arena getrokken. Zij had er ook voor kunnen kiezen 'persoonlijk’ aangifte te 
doen. 

- De brief van de burgemeester is gekenmerkt als vertrouwelijk en in afschrift geadresseerd 

aan 'betrokkene' en de leden van de raad. 

- Hiermee wordt gehandeld in lijn met de gebruikelijke werkwijze waarop klachten en 

integriteitsmeldingen jegens (voormalige) politieke ambtsdragers worden afgehandeld 

(de afdoening wordt 'vertrouwelijk' gedeeld met de raad én de desbetreffende 

betrokkene krijgt bericht van de afhandeling van de klacht/melding die jegens hem/haar 

is gedaan).  

- In het kader van de informatieplicht (gelijke informatie aan alle raadsleden) dient de 

burgemeester de raad te informeren over de uitkomst, omdat het verzoek raakt aan 

reeds behandelde integriteitsmeldingen en eerder gestelde raadsvragen. 

- De raadsleden zijn allen beëdigde personen en worden geacht prudent met vertrouwelijke 

informatie om te gaan. 

- De burgemeester achtte het tevens van belang dat betrokkene op de hoogte was van het 

verzoek, gelet op de politieke context waarin e.e.a. plaatsvindt.  

- In het kader van de zorgvuldigheid heeft de burgemeester daarvoor vooraf toestemming 

gevraagd aan de politie/het openbaar ministerie en heeft betrokkene - voor verzending 

van de brief - telefonisch op de hoogte gesteld.  

- Op welke wijze de griffie vertrouwelijke brieven toezendt aan de raad is aan de griffie om 

te bepalen.  

- Melder diende de afgelopen jaren regelmatig verzoeken in tot aangiften, 

integriteitsmeldingen en klachten tegen (voormalige) politieke ambtsdragers e.a. Zij weet 

derhalve als geen ander wat de procedures daarvan zijn en dat de uitkomsten 

vertrouwelijk gedeeld worden met betrokkenen. 

- Het is niet de eerste keer dat melder de griffie verbiedt een brief vanuit het college 

(geadresseerd aan de raad) te versturen, vervolgens een klacht indient over dit 

voornemen en daarmee verzending tegenhoudt.  

- Het kan niet de bedoeling zijn dat een raadslid niet alleen de informatieplicht en 

informatievoorziening aan de raad belemmert, maar tevens een dwingende handelswijze 

hanteert, die op gespannen voet staat met democratische waarden van het openbaar 

bestuur als actieve informatieplicht en/of transparantie. 

 Melder dient ook een melding én vervolgmelding in wegens misbruik persoonsgegevens bij 

de Functionaris gegevensbescherming over de brieven van de burgemeester van 2 februari 

2021 en 9 maart 2021. 

 Naar aanleiding van de brief van de burgemeester van 9 maart 2021, dient melder op 16 

maart 2021 (aangevuld op 17 maart 2021) een (tweede) integriteitsmelding in (906403). 

Volgens melder heeft de burgemeester opnieuw de vertrouwelijkheid en haar privacy 

geschonden door zijn brief van 9 maart 2021 in afschrift aan alle fractievoorzitters te sturen, 

tegen haar nadrukkelijke verzoek in dit niet te doen. Bovendien handelt de burgemeester 

hiermee volgens haar in strijd met het Protocol Integriteitsmeldingen, omdat zij reeds een 

integriteitsmelding tegen hem had ingediend. Ook handelt de burgemeester volgens melder 

willekeurig en inconsequent ten aanzien van het informeren van de raad en betrokkene in 
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het kader van ‘meldingen’. Zij is nimmer geïnformeerd door de burgemeester over de 

meldingen die over haar zijn ingediend. Dit komt volgens melder voort uit persoonlijke wrok 

die de burgemeester jegens haar koestert 

 In de brief van 25 maart 2021 aan melder concludeert de plv. Functionaris 

gegevensbescherming het volgende over de brief van de burgemeester van 9 maart 2021 

gericht aan melder i.a.a. de fractievoorzitters:  

- De brief is aan melder gericht als raadslid, de naam van melder en het gegeven dat zij 

raadslid is, zijn geen persoonsgegevens zoals bedoeld in de AVG.  

- De brief betreft het antwoord op vragen die zij heeft gesteld als raadslid. Op basis van 

artikelen 169 en 180 van de Gemeentewet heeft de Burgemeester deze brief ook naar de 

andere raadsleden, via de fractievoorzitters, gestuurd.  

- De brief gaat over de handelingen van melder als raadslid en de reactie en handelingen 

daarop van de burgemeester. Handelingen als raadslid en de handelingen van de 

burgemeester zijn handelingen in openbare publieke functies.  

- De AVG gaat over het privédomein waar ieders persoonlijke levenssfeer beschermd dient 

te zijn. In deze brief zijn geen privacygevoelige gegevens gevonden zoals beschreven in de 

AVG.  

- De conclusie van de plv. Functionaris Gegevensbescherming is dat de brief van 9 maart 

van de vervolgmelding van melder geen privacygevoelige gegevens bevat volgens de AVG 

en dus ook geen misbruik of inbreuk is op persoonsgegevens volgens de AVG. 

 

4. Normenkader 

Wettelijk kader 

Artikel 2:5, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht: Een ieder die is betrokken bij de uitvoering 

van de taak van een bestuursorgaan en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij 

het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit 

hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een 

geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, behoudens voor 

zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot 

mededeling voortvloeit. 

Artikel 169, eerste tot en met derde lid van de Gemeentewet: Het college en elk van zijn leden 

afzonderlijk zijn aan de raad verantwoording schuldig over het door het college gevoerde 

bestuur. Zij geven de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig 

heeft. Zij geven de raad mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde 

inlichtingen, tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang. 

Artikel 180, eerste en derde lid, van de Gemeentewet: De burgemeester is aan de raad 

verantwoording schuldig over het door hem gevoerde bestuur. Hij geeft mondeling of schriftelijk 

de door een of meer leden gevraagde inlichtingen, tenzij het verstrekken ervan in strijd is met 

het openbaar belang. 

Gedragscode Integriteit burgemeester en wethouders gemeente Bloemendaal 2017 

Artikel 3.1: De burgemeester respectievelijk de wethouder zorgt ervoor dat vertrouwelijke en 

geheime informatie waarover hij beschikt veilig wordt bewaard. 
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Reglement van orde 

Artikel 37: 1. Raadsleden dienen verzoeken tot inlichtingen als bedoeld in de artikelen 169, derde 

lid, en 180, derde lid, van de wet schriftelijk in bij de griffier. 2. De griffier brengt de inhoud van 

het verzoek zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige raadsleden en het college of de 

burgemeester. 3. De verlangde inlichtingen worden zo spoedig mogelijk aan de raad verschaft, in 

ieder geval binnen 30 dagen nadat het verzoek is ingediend. 

 

5. Overwegingen en bevindingen  

 

Om te beginnen maakt de Commissie Integriteit graag nog eens duidelijk wat de reikwijdte van 

haar bevoegdheden is. De Commissie Integriteit velt louter een oordeel over mogelijke 

integriteitsschendingen. Dat betekent dat de Commissie Integriteit niet ingaat op dat deel van 

meldingen dat ziet op mogelijke privacyschendingen. 

 

Wat zijn die feiten waar het in deze melding om gaat? De eerste melding (906384) betreft de 

volgende vragen: was het integer dat de burgemeester heeft geprobeerd de raad te informeren 

over de wens van melder om aangifte te doen jegens het voormalige raadslid? Was het integer 

dat de burgemeester dat voormalige raadslid op de hoogte heeft gesteld van die wens? Zo ja, 

was de wijze van informeren door de burgemeester dan juist? Was het nodig om het integrale 

verzoek tot aangifte van melder door te (willen) sturen naar de raad en het voormalige raadslid? 

 

De Commissie Integriteit benadrukt de discretionaire bevoegdheid van de burgemeester. Het is 

formeel gezien aan de burgemeester om te bepalen hoe hij zaken zoals deze afhandelt, en wie hij 

waarvan op de hoogte stelt. Die discretionaire bevoegdheid blijkt onder meer uit de 

Gemeentewet artikel 180. 

 

Wel moet de burgemeester zich bij de invulling van die bevoegdheid laten leiden door 

belangrijke waarden en (rechts)regels in het openbaar bestuur. De twee belangrijkste waarden in 

dit geval zijn vertrouwelijkheid en transparantie, twee waarden die nogal eens op gespannen 

voet met elkaar staan. Het belang van vertrouwelijkheid en geheimhouding komt onder meer tot 

uitdrukking in artikel 2:5, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht. De transparantie en daarmee 

samenhangend de informatieplicht van de burgemeester, het College en ook van de raad staat 

onder meer in artikel 169 en 180 van de Gemeentewet. Transparantie door de burgemeester is 

geboden om zo verantwoording af te kunnen leggen aan de raad en het democratisch proces 

mogelijk te maken. 

 

Hoe de afweging moet worden gemaakt is – zoals gezegd – aan de burgemeester. De 

burgemeester overweegt welke inlichtingen dat orgaan nodig heeft om zijn taak uit te kunnen 

oefenen. Wel kan hij daarover ter verantwoording worden geroepen door de raad. 

 

De burgemeester heeft het voormalige raadslid jegens wie melder aangifte wilde doen daarvan 

op de hoogte gesteld. Dat moet op een andere manier beoordeeld worden dan de transparantie 

naar de raad hierover. Hier zijn immers artikel 169 en artikel 180 van de Gemeentewet niet van 

toepassing. Wel spelen andere overwegingen: ook al is hier geen sprake van een 

integriteitsmelding, toch zijn er veel, relevante, overeenkomsten tussen een integriteitsmelding 

en de wens tot aangifte. Het protocol integriteitsmeldingen zou derhalve in deze als richtsnoer 
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kunnen dienen. Volgens dat protocol wordt een (oud) politiek ambtsdrager op de hoogte gesteld 

van een integriteitsmelding. Een vraag is dan nog wel of de burgemeester het integrale verzoek 

tot aangifte had moeten delen. De Commissie Integriteit beschouwt ook deze keuze als legitiem 

vanwege de discretionaire bevoegdheid van de burgemeester. 

 

De overwegingen ten aanzien van de eerste melding gebruikt de Commissie Integriteit ook als 

het kader om de tweede melding te beoordelen. Die tweede melding gaat over de vraag of de 

burgemeester zijn brief van 9 maart 2021 had mogen verspreiden onder alle fractievoorzitters. 

Was er sprake van een integriteitsschending? Deels is deze kwestie een herhaling van zetten. 

Opnieuw wenst de burgemeester de raad (in dit geval de fractievoorzitters) op de hoogte te 

stellen van het verzoek tot aangifte van melder. Opnieuw wenst melder dat de raad niet wordt 

geïnformeerd. In lijn met het oordeel over de eerste melding, oordeelt de Commissie Integriteit 

dat hier geen sprake is van een integriteitsschending.  

Melder noemt nog een tweede punt: zolang de melding bij de Commissie Integriteit was, had de 

burgmeester er zijn opvatting niet over mogen delen met de raad of een deel daarvan. Dat blijkt 

echter niet uit het Protocol Integriteitsmeldingen.  

 

Hoewel er op geen enkele wijze sprake was van een integriteitsschending door de burgemeester, 

wil de Commissie Integriteit wel een kritische kanttekening plaatsen. Waarom heeft de 

burgemeester de vraag van melder niet behandeld overeenkomstig het Protocol 

Integriteitsmeldingen? De burgemeester is gehoord en verklaarde dat er geen sprake was van 

een integriteitsmelding. De zaak lag bij de politie/het OM en dat motiveert een andere 

handelswijze. Toch zijn er goede redenen om de stappen zoals beschreven in het Protocol 

Integriteitsmeldingen in deze zaak aan te houden. Ten eerste had melder zich gericht tot de 

burgemeester en het vermoeden geuit van een overtreding door een (voormalig) politiek 

ambtsdrager, zoals ook gebeurt bij een integriteitsmelding. Ten tweede speelt de aard van de 

melding een rol: het ging om een melding van het lekken van geheime informatie, een 

onderwerp dat volgens het Protocol Integriteitsmeldingen gezien had kunnen worden als een 

integriteitskwestie. Als de stappen waren gevolgd, conform het Protocol Integriteitsmeldingen, 

dan had de waarde van vertrouwelijkheid beter gewaarborgd kunnen worden, zonder de waarde 

van transparantie naar de raad op te geven. Immers, dan was de informatie in eerste instantie 

alleen – en vertrouwelijk - gedeeld met het Seniorenconvent, en niet met de hele raad.  

Dit dilemma, een aangifte wel of niet melden als een mogelijke integriteitsschending, is voor de 

Commissie Integriteit reden om de raad te adviseren om zich te beraden op duidelijke richtlijnen 

voor de afhandeling van de wens van een raadslid om aangifte te doen tegen een (voormalig) 

politiek ambtsdrager.  

 

  

6. Conclusies en aanbevelingen  

 

De Commissie Integriteit heeft in dit dossier geen feiten en omstandigheden aangetroffen die 

wijzen op een integriteitsschending door de burgemeester. De Commissie Integriteit concludeert 

dan ook dat er naar deze melding door de Commissie Integriteit of de locoburgemeester geen 

nader onderzoek gedaan hoeft te worden.  

 

De Commissie Integriteit adviseert echter wel om afspraken te maken over de procedure die 

gevolgd moet worden bij een verzoek om aangifte te doen jegens een (voormalig) politiek 

ambtsdrager. Die procedure bestaat al wel voor het doen van een integriteitsmelding (zie 
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Protocol Integriteitsmeldingen), het ligt voor de hand om in de toekomst de lijn daarvan aan te 

houden. Dat laat onverlet dat de burgmeester een discretionaire bevoegdheid heeft in dit soort 

kwesties en andere afwegingen kan maken. 

 

Verder staat de Commissie Integriteit hier graag stil bij het feit dat melder de verspreiding van de 

brief van de burgmeester via de griffie heeft tegengehouden. Deze onrechtmatige handeling van 

de melder, die feitelijk neerkomt op een gijzeling van de taak van de griffie door melder, 

verstoort op ernstige wijze het politiek proces in de raad van Bloemendaal: zij belet daarmee de 

burgmeester verantwoording af te leggen aan de raad, binnen de marges van zijn bevoegdheid 

en in lijn met zijn wettelijke taken. Daardoor is de raad niet in staat geweest de handelingen van 

de burgmeester te controleren. De Commissie Integriteit adviseert dan ook deze gijzeling 

onmiddellijk te stoppen en ook om te voorkomen dat dergelijke blokkades in de toekomst 

nogmaals opgeworpen kunnen worden.  

   

1. Geen nader onderzoek instellen  

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

onderzoek. 

 

2. Afspraken behandeling aangifte tegen politieke ambtsdragers 

De Commissie Integriteit adviseert de raad om zich te beraden op duidelijke richtlijnen voor de 

afhandeling van de wens van een raadslid om aangifte te doen tegen een (voormalig) politiek 

ambtsdrager. Het ligt voor de hand om bij dergelijke verzoeken in de toekomst de lijn aan te 

houden van het Protocol Integriteitsmeldingen. 

     

3. Openbaarheid en behandeling  

De Commissie Integriteit adviseert dit rapport van bevindingen te bespreken met de 

gemeenteraad. 

 

7. Horen 

 

De Commissie Integriteit heeft melder uitgenodigd voor een hoorgesprek om haar melding toe te 

lichten. Hoewel ze aanvankelijk nadrukkelijk aangaf gehoord te willen worden, heeft ze daarvan 

afgezien. De burgemeester heeft wel gebruik gemaakt van zijn recht om gehoord te worden. 

Geheimhouding hoorverslag  

De commissie integriteit legt geheimhouding op het hoorverslag, zoals genoemd in dit rapport 

van bevindingen, op grond van artikel 86, eerste lid, van de Gemeentewet en artikel 5.1, tweede 

lid, onder e (eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer) en onder i (goed functioneren van het 

bestuursorgaan) van de Wet open overheid. Hierbij overweegt de commissie als volgt: Het is niet 

wenselijk dat de (de volledige inhoud van) het hoorverslag in de openbaarheid komt, omdat het 

belang van openbaarmaking van deze stukken niet opweegt tegen het belang van bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer van de in de stukken genoemde personen. Het hoorverslag bevat 

informatie die de persoonlijke levenssfeer van de gehoorde raakt. Betrokkene moet erop kunnen 

rekenen dat de maximale vertrouwelijkheid in acht wordt genomen ten aanzien van het door 

hem verklaarde aan de Commissie Integriteit. Hij moet in vrijheid en met waarborging van zijn 

privacy verklaringen af kunnen leggen zonder dat hij daarbij bang zouden moeten zijn voor 

openbaarmaking van zijn verklaring. Niet kan worden uitgesloten dat openbaarmaking van de 

namen en stukken van de betrokkene leidt tot op de persoon gerichte beschuldigingen waarvan 
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deze betrokkenen nadeel kunnen ondervinden. Het schenden van deze afspraak zal het 

vertrouwen in de Commissie Integriteit en daarmee het goed functioneren van de commissie 

schaden. 

De commissie behoudt zich het recht voor om passages uit het hoorverslag op te nemen in het 

rapport van bevindingen. 

8. Raadplegen Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke ambtsdragers (CAOP) 

De Commissie Integriteit heeft het CAOP (Steunpunt Integriteitsondezoek Politieke 

Ambstdragers) gevraagd een reflectie te geven op dit advies. Het CAOP oordeelt (brief, 6 juli 

2022) dat het advies voldoet aan alle eisen die aan een integriteitsonderzoek gesteld mogen 

worden. Ook oordeelt het CAOP dat de conclusies voldoende valide en betrouwbaar zijn. 

9. Bronnen 

1. 21-01-2021 verzoek van melder aan burgemeester tot het doen van aangifte tegen voormalig 

raadslid 

2. 26-01-2021 brief van de burgemeester aan de politie (2021000302) 

3. 26-01-2021 e-mail van de politie met reactie van het OM  

4. 29-01-2021 e-mail politie met toestemming informeren voormalig raadslid over reactie van 

het OM 

5. 02-02-2021 brief van de burgemeester aan melder (i.a.a. fractievoorzitters en voormalig 

raadslid) (2021000378) 

6. 04-02-2021 e-mail aan voormalig raadslid in kennis stellen brief van de burgemeester  

7. 11-02-2021 Raadvragen van melder n.a.v. de brief van de burgemeester van 2 februari 2021 

8. 19-02-2021 Integriteitsmelding jegens burgemeester n.a.v. de brief van 2 februari 2021 

9. 09-03-2021 E-mail aan de griffie met verzoek de brief van de burgemeester van 9 maart 2021 

toe te sturen aan melder en fractievoorzitters 

10. 09-03-2021 Brief van de burgemeester aan melder n.a.v. raadsvragen van melder (i.a.a. 

fractievoorzitters) 

11. 16-03-2021 Integriteitsmelding jegens burgemeester n.a.v. de brief van 9 maart 2021 

12. 17-03-2021 aanvulling integriteitsmelding jegens burgemeester 

13. 25-03-2021 antwoord FG op melding misbruik privacygevoelige gegevens (806550) 

14. 31-03-2022 Verslag hoorgesprek burgemeester (GEHEIM) 

15. 6-07-2022 brief met reflectie op meldingen van het CAOP  

 

10. Reactie van de politieke ambtsdrager 

Het rapport van de commissie is voor zienswijze voorgelegd aan de betrokken politiek 

ambtsdrager. De burgemeester heeft zijn zienswijze gegeven:  

“Op 13 juli 2022 ontving ik de uitnodiging van uw commissie om binnen twee weken te 

reageren op uw bevindingen inzake een tweetal integriteitsmeldingen tegen mij gedaan 

door het raadslid Marylies Roos. Deze integriteitsmeldingen vloeiden voort uit een eerder 

verzoek aan mij als burgemeester tot het doen van melding cq aangifte bij het Openbaar 

Ministerie (jegens een voormalig raadslid).  
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U concludeert -en dat is de hoofdzaak- dat er geen sprake is van een integriteitsschending 

en/of overtreding van een gedragsnorm door de burgemeester. Ik onderschrijf die 

bevinding. Ik heb naar eer en geweten gehandeld en bij elke keuzestap die ik heb gedaan 

een bestuurlijke afweging gemaakt waarover ik verantwoording kan afleggen.  

De opmerkingen die ik maak, zien op de zorg die ik heb over het gevaar van ontwrichting 

en ondermijning dat samenhangt met het op zich waardevolle instrument van 

integriteitsmeldingen en andere klachtinstrumenten.  

Opmerking 1  

Om klaarheid in de zaak te brengen heb ik een melding gedaan bij justitie op indringend 

verzoek van het raadslid Roos. Ook heb ik de raad willen informeren en gemeend te 

handelen in het door het raadslid nagestreefde en menigmaal verwoorde adagium 'van 

openheid en transparantie'.  

Ik constateer dat ik, met inwilliging van het verzoek van het raadslid, drie 

integriteitsmeldingen inclusief een aanvullende melding aan mijn broek heb gekregen. De 

afhandeling heeft niet alleen geleid tot integriteitmeldingen tegen mij maar ook jegens 

een ambtenaar en privacy klachten. 

De aard van de meldingen liegt er niet om. Als ik een greep doe uit de 

integriteitsmeldingen dan noteer ik onder andere: “handelen in strijd met het 
vertrouwensbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, schending van de 

geheimhoudingsplicht, schending van privacy voorschriften, schending briefgeheim, 

belangenverstrengeling en tegengestelde belangenbehartiging, vooringenomenheid, 

discriminatie, handelen naar willekeur, het negeren of selectief toepassen van (wettelijke) 

regels, misbruik van bevoegdheden, misbruik van macht, niet rechtvaardig handelen 

(legitimiteit), vertrouwelijkheid van functionaris gegevensbescherming miskennen en 

negeren en allerlei andere ernstige verwijten.”  

Het is als beklaagde vrijwel ondoenlijk om je te verdedigen tegen zo'n brei aan ernstige 

beschuldigingen. Het voelt als een schot hagel dat op de persoon wordt afgevuurd met de 

kans dat een kogel schampt zodat persoonlijke beschadiging optreedt.  

Achteraf kan men zich afvragen wat nu het belang en de bedoeling is geweest van het 

raadslid om een verzoek en de afhandeling ervan zo te escaleren? Het heeft geleid tot 

veel negatieve energie en aanzienlijke maatschappelijke kosten. Ik zie niet in hoe het 

belang van Bloemendaal hiermee is gediend.  

Opmerking 2  

De commissie Integriteit vraagt zich in haar rapport af waarom de vraag van melder niet 

is behandeld overeenkomstig het Protocol Integriteitsmeldingen en is van mening dat er 

redenen zijn om de stappen zoals beschreven in het Protocol Integriteitsmeldingen in 

deze zaak aan te houden.  

 



   

 

  11 

 

Ik heb aan de commissie toegelicht dat naar mijn mening geen sprake was van een 

integriteitsmelding, maar een uitdrukkelijk verzoek van het raadslid Roos om een gang 

naar justitie. Dat is namelijk expliciet verwoord in haar brief. De aanwijzing van het 

raadslid aan de burgemeester was: “U doet melding bij het OM van het vermoeden van 
een strafbaar feit, of u doet dat niet maar dan ontvang ik van u een gemotiveerde 

verklaring waarom u dat niet doet.” Ook in haar latere integriteitsmeldingen jegens mij 
herhaalde mevrouw Roos tot driemaal toe dat er geen sprake was van een 

integriteitsmelding, maar een verzoek om melding cq aangifte. Zij sprak mij als 

burgemeester in deze aan op mijn wettelijke taak. Zo heb ik het verzoek dan ook in 

behandeling genomen en heb het derhalve niet voorgelegd aan de commissie Integriteit 

of het seniorenconvent, maar aan de politie cq het openbaar ministerie. Ik heb kortom als 

eenhoofdig bestuursorgaan, in lijn met het verzoek van het raadslid, in een bestuurlijke 

afweging en krachtens mijn bevoegdheid de route met de zwaarst mogelijke 

consequentie (i.c. het strafrecht) gekozen. Nadat de Officier van Justitie de zaak had 

afgehandeld was voor mij dan ook de kous af.  

Overigens beschikte ik ook niet over (onderbouwende) stukken van het raadslid die ik aan 

de commissie Integriteit had kunnen overleggen. Daarnaast was de commissie Integriteit 

ten tijde van het verzoek nog niet geïnstalleerd. En ik heb dicht bij de instructie van het 

raadslid willen blijven juist om vervolgklachten en/of integriteitsmeldingen te voorkomen.  

Dat uw commissie in overweging geeft om een gedragslijn op te nemen voor 

voorkomende gevallen zal ik betrekken in de evaluatie van het Integriteitsprotocol dat ik 

in het vierde kwartaal van 2022 wil aanbieden aan de gemeenteraad. Wellicht is het een 

idee om iedere integriteitsmelding die door een raadslid of collegelid wordt ingebracht 

eerst in het seniorenconvent vertrouwelijk te bespreken alvorens die voor te leggen aan 

uw commissie.  

Opmerking 3  

Het is de afgelopen jaren herhaalde malen voorgekomen dat een raadslid (kennelijk 

omdat de inhoud niet welgevallig is) de griffie ‘verbiedt’ een brief van een 
bestuursorgaan door te zenden aan de raad of doorzending voorkomt door een klacht of 

integriteitsmelding in te dienen.  

Ik heb eerder bij de raad, onder andere bij brief van 9 maart 2021 waartegen mevrouw 

Roos een integriteitsmelding indiende (zie bijlage), bezwaar aangetekend tegen een 

dergelijke gang van zaken.  

Ook in deze procedure duikt het verschijnsel op en u zegt daarover het volgende (ik 

citeer): ‘Verder staat de Commissie Integriteit (…) graag stil bij het feit dat melder de 

verspreiding van de brief van de burgmeester via de griffie heeft tegengehouden. Deze 

onrechtmatige handeling van de melder, die feitelijk neerkomt op een gijzeling van de 

taak van de griffie door melder, verstoort op ernstige wijze het politiek proces in de raad 

van Bloemendaal: zij belet daarmee de burgemeester verantwoording af te leggen aan 

de raad, binnen de marges van zijn bevoegdheid en in lijn met zijn wettelijke taken. 

Daardoor is de raad niet in staat geweest de handelingen van de burgmeester te 

controleren. De Commissie Integriteit adviseert dan ook deze gijzeling onmiddellijk te 
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stoppen en ook om te voorkomen dat dergelijke blokkades in de toekomst nogmaals 

opgeworpen kunnen worden’.  

Ik steun ten volle de opmerkingen die uw commissie in deze kwestie maakt en zal in de 

evaluatie van het integriteitsprotocol de gemeenteraad adviseren om in toekomstige 

situaties onverkort in lijn met uw advies te handelen.  

Alles overziend 

Opnieuw komt in deze integriteitsmeldingen de tragiek van Bloemendaal tot uiting. Ik zie 

in de loop van de jaren een herhalend patroon. Iemand krijgt zijn gelijk niet en haalt dan 

klachtregelingen en integriteitsprocedures van stal. De aantijgingen zijn niet gericht op 

de bal maar op de persoon. Het resultaat? Veel negatieve energie, verlies aan 

levensvreugde voor betrokkenen, ontwrichting van de ambtelijke organisatie, 

ondermijning van het democratisch bestel en hoge maatschappelijke kosten. 

De remedie? Ermee stoppen! “ 

 

11. Naschrift van de Commissie Integriteit 

Het doet de Commissie Integriteit deugd dat de burgemeester conclusies en aanbevelingen uit 

dit rapport zal betrekken bij de evaluatie van het integriteitsprotocol. De reactie van de 

burgemeester geeft de Commissie Integriteit geen aanleiding tot aanpassing van het 

oorspronkelijk advies. Daarmee is voor de Commissie Integriteit dit dossier gesloten.   

 

 

 


