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1. Inleiding 

 

Per 1 april 2021 is de Commissie Integriteit Bloemendaal (hierna: de commissie) geïnstalleerd door 

de raad. De commissie is op 12 mei 2021 daadwerkelijk van start gegaan. Nu de commissie ruim een 

jaar haar werkzaamheden verricht, blikt ze in dit jaarverslag terug op die periode. Allereerst doet ze 

dat om verantwoording af te leggen, aan de raad maar zeker ook aan de samenleving. Daarnaast wil 

de commissie graag aandacht vragen voor enkele constateringen die zij tijdens haar werkzaamheden 

heeft gedaan. 

De commissie licht in dit jaarverslag haar werkwijze toe. Als relatief nieuw fenomeen binnen het 

openbaar bestuur moest de commissie regelmatig pionierswerk verrichten en binnen de grenzen van 

de geboden kaders een eigen werkwijze ontwikkelen. Graag geeft de commissie daar meer inzicht in. 

Daarnaast wordt in dit jaarverslag ingegaan op het aantal en de aard van de ingediende meldingen.  

 

Het ligt voor de hand dat na meer dan een jaar gewerkt te hebben met het Protocol 

Integriteitsmeldingen (hierna: het protocol) de commissie inzichten heeft verkregen over het 

protocol en de afhandeling van meldingen. De commissie doet daarom enkele aanbevelingen voor 

aanpassing van het protocol.  

Een belangrijke kwestie waar de commissie op in wil gaan is de relatie tussen de meldingen en de 

bestuurscultuur in Bloemendaal. De indruk die ontstaat door de ingediende meldingen is helaas niet 

altijd positief. 

Daarnaast wordt stilgestaan bij de aanbevelingen die de commissie het afgelopen jaar heeft gedaan. 

Regelmatig zijn er door de commissie, naast het advies over een mogelijke integriteitsschending, 

aanvullende aanbevelingen gedaan. Graag brengt de commissie deze nogmaals voor het voetlicht. 

De commissie hoopt dat het uitbrengen van dit jaarverslag bijdraagt aan het begrip van de 

werkzaamheden van de commissie en een verbetering van de omgangsvormen binnen de 

gemeenteraad. En daarmee tot het beperken van de inzet van de commissie tot die zaken die 

daadwerkelijk bijdragen aan de integriteit van de gemeente en daarmee tot herstel van vertrouwen 

in bestuur en politiek. 

Rest ons nog de raad te bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. 
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2. Werkwijze van de commissie 

 

Het werk van de Commissie Integriteit, zoals door de gemeenteraad van Bloemendaal is bedoeld, is 

relatief nieuw in het Nederlands openbaar bestuur. Dit betekent dat de commissie een eigen 

werkwijze moest zien te ontwikkelen. Het heeft even geduurd voordat we een evenwicht vonden in 

de mate van input (hoe ver en hoe diep gaat ons onderzoek) en output (beperkingen en 

begrenzingen van onze adviezen). Uiteindelijk hebben we besloten om zeer ‘clean’ naar een melding 
te kijken en de beoordeling precies te toetsen aan formele wet- en regelgeving. Dit houdt ook in dat 

uit de soms overstelpende hoeveelheid informatie die wij ter beoordeling krijgen een selectie wordt 

gemaakt met als criterium dat deze informatie moet bijdragen aan de centrale vraag, namelijk of in 

de betreffende melding sprake is van een mogelijke schending van integriteits- of gedragsregels. Dit 

kan soms tot teleurstelling leiden bij de melder of de beklaagde, omdat hierdoor een beperkt deel 

van het dossier wordt betrokken bij het advies. Deze werkwijze moet er zo veel mogelijk toe leiden 

dat het advies gedegen en begrijpelijk is en daarbij een vaste opbouw kent, wat de leesbaarheid voor 

de raadsleden bevordert. 

Naast de formele bevindingen en beoordelingen heeft de commissie de vrijheid genomen om in een 

aparte paragraaf nevenbevindingen te melden. Dit zijn zaken die de commissie zijn opgevallen 

gedurende het onderzoek naar de melding. In een enkel geval heeft zo’n nevenmelding  geleid tot 
een afgeleid onderzoek .  

Ook neemt de commissie de vrijheid om aanbevelingen aan de burgemeester of de gemeenteraad te 

doen, bijvoorbeeld het advies om alle onderzoeken in het openbaar te bespreken. Wij denken dat dit 

kernwaarde van de gemeenteraad is en bovendien zou moeten leiden tot een cultuur van elkaar 

aanspreken op (ongewenst) gedrag. Zie ook paragraaf 7, Aanbevelingen aan de burgemeester en de 

gemeenteraad. 

In alle gevallen heeft de commissie als uitgangspunt dat zorgvuldigheid boven snelheid gaat. 

De commissie treedt zo veel mogelijk per onderzoek in een driemanschap op. Een enkele keer, als 

het onderwerp daartoe uitnodigt, doen we het onderzoek met alle vijf de leden. Besloten is, 

vanwege praktische overwegingen, om alle interviews digitaal (Teams of telefonisch) te houden. Dit 

is voor alle partijen minder belastend.  

Voor ondersteuning van de commissie zijn door de burgemeester ambtelijke secretarissen 

aangewezen. Eénmaal per maand vergadert de commissie (digitaal). Dit overleg is gesplitst in een 

deel mét aanwezigheid van de secretarissen en een deel zonder hun aanwezigheid. De secretarissen 

zijn aanwezig bij het technisch overleg, dus de bespreking van de voortgang van de dossiers, 

taakverdeling, informatieverzameling, afspraken maken om hoorgesprekken in te plannen etc. In het 

tweede deel van de vergadering bespreken de commissieleden – zonder de secretarissen – de 

inhoudelijke bevindingen, conclusies en aanbevelingen. Op dezelfde wijze is ook het digitale archief 

opgebouwd. De commissie heeft een roulerend voorzitterschap, ieder half jaar neemt één van de 

leden deze taak op zich. 
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3. Aantal dossiers in behandeling genomen 

 

Bij aanvang van de werkzaamheden van de commissie in mei 2021 is een aantal reeds ingediende 

meldingen overgedragen ter behandeling door de commissie. Na die datum zijn nieuwe meldingen 

ingediend. Dit leidt tot het volgende overzicht*: 

Aantal dossiers overgedragen aan commissie bij aanvang 

werkzaamheden commissie  

8 

Aantal dossiers ingediend na aanvang werkzaamheden commissie (mei 

2021 tot september 2022) 

13 

Aantal dossiers/rapporten van commissie behandeld door 

gemeenteraad 

16 

Aantal dossiers/rapporten overgedragen aan raad en nog niet 

behandeld 

3 (opgenomen in twee 

rapporten) 

Aantal dossiers thans in behandeling bij de commissie 2 

 

*Meldingen worden zo veel mogelijk op zichzelf behandeld. Wanneer echter verschillende meldingen 

binnenkomen over één  aangelegenheid, dan kan de commissie deze meldingen gevoegd behandelen. 

Dit is in het afgelopen jaar verschillende keren gebeurd. Hierdoor wordt niet over ‘meldingen’, maar 
over ‘dossiers’ gesproken. Eén dossier kan verschillende meldingen bevatten. Hierdoor kunnen de 
bovengenoemde aantallen een licht vertekend beeld geven. Voor exacte aantallen verwijst de 

commissie naar de gemeentelijke jaarverslagen en de informatiebrieven over de aantallen 

integriteitsmeldingen van het college cq de burgemeester aan de raad zoals terug te vinden is op 

www.gemeentebloemendaal.nl/integriteit (brieven/documenten). 

De commissie heeft geoordeeld dat bij 4 meldingen  daadwerkelijk sprake was van een 

integriteitsschending. Bij de overige meldingen werden geen schendingen geconstateerd.  

De commissie heeft de mogelijkheid om in voorkomende gevallen advies in te winnen bij het CAOP 

(landelijk Steunpunt integriteitsonderzoek Politieke ambtsdragers). In één dossier is hier gebruik van 

gemaakt. 

De doorlooptijd van de behandeling van de dossiers was langer dan vooraf voorzien. Dit kwam deels 

doordat de commissie tijd nodig had haar werkwijze aan de hand van het protocol vorm te geven, 

deels door de wens om bijzonder zorgvuldig te werk te gaan. De langere doorlooptijd werd daarbij in 

een enkel geval ook veroorzaakt doordat melders zich niet aan de werkwijze van de commissie 

wilden conformeren en om die reden bijvoorbeeld hoorgesprekken weigerden of geen antwoord 

gaven op gestelde vragen.  

  

http://www.gemeentebloemendaal.nl/integriteit
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4. Toepassing en ervaring verordening, protocol en gedragscode 

 

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

gemeente Bloemendaal 2020 en de Verordening Commissie Integriteit, gemeente Bloemendaal 2020 

vastgesteld. Dit protocol is tot stand gekomen na gedegen onderzoek en met intensieve 

betrokkenheid van de gemeenteraad, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Provincie Noord-

Holland en het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers (CAOP).  

Met de vaststelling werd tevens besloten het protocol één jaar na inwerkingtreding te evalueren. In 

2021 heeft de Commissie Integriteit het protocol geëvalueerd en haar bevindingen op papier gezet. 

Op verzoek van de gemeenteraad is de bespreking echter uitgesteld tot na de verkiezingen en 

installatie van de nieuwe gemeenteraad. De commissie zal de burgemeester verzoeken op korte 

termijn opnieuw de adviezen voortkomende uit de evaluatie met de raad te delen. 

Vooruitlopend hierop worden hierna kort de belangrijkste aandachtspunten uit deze evaluatie 

genoemd. 

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

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 politiek 

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. 

Voorstel: 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: Verduidelijking van artikel 4, zevende lid van het protocol 

In artikel 4, zevende lid van het protocol 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. 
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5. Reflectie op de ingediende meldingen 

 

Tijdens de behandeling van deze meldingen en de nieuwe meldingen die er in de loop der tijd bij de 

commissie binnenkwamen, zijn er gemene delers te herkennen. Deze gemene delers worden hier 

kort besproken.  

Meldingen zonder structuur 

De dossiers waar de integriteitsmeldingen betrekking op hebben zijn zeer divers. Het overgrote deel 

van de meldingen is echter wel vergelijkbaar in de manier waarop ze worden ingediend. 

De Integriteitsmeldingen die worden ingediend missen regelmatig structuur en de verspreiding vindt 

plaats met een divers publiek in de CC. Hierdoor is de commissie veel tijd kwijt met het interpreteren 

van een melding. Er zijn veel meldingen die verstrikt zijn in complexe dossiers en een kleurrijke 

geschiedenis met zich meedragen. Dit maakt het ingewikkeld om de essentie van de melding te 

distilleren. Daarbij leidt het delen van een integriteitsmelding met een groter publiek tot onnodige 

schade voor alle betrokkenen. 

Integriteitsmeldingen als politiek middel 

Nagenoeg alle meldingen zijn ingediend door raadsleden tegen collega-raadsleden of leden van het 

college. Bij het ruime merendeel van die integriteitsmeldingen is de commissie tot de conclusie 

gekomen dat er geen sprake was van een (mogelijke) integriteitsschending. Deze constatering 

opgeteld bij de toon en strekking van de verschillende meldingen schetsen een zorgelijk beeld van de 

politiek-bestuurlijke sfeer in de gemeente. Het is de commissie duidelijk dat de integriteitsmeldingen 

voor het merendeel niet gedaan worden vanuit een oogpunt van maatschappelijk belang. De 

integriteitsmelding lijkt hoofdzakelijk gebruikt te worden als middel om politieke druk uit te oefenen 

of – nog problematischer – interpersoonlijke vetes uit te vechten. Dit baart de commissie grote 

zorgen. Daar komt bij dat de afhandeling van die meldingen een grote druk legt op de gemeente, 

zeker ook op het ambtelijk apparaat en op de burgemeester. Dergelijke meldingen vormen daarnaast 

een ondermijning van het openbaar bestuur van Bloemendaal. 

Deze punten worden verder geïllustreerd door de houding van verschillende betrokkenen bij de 

integriteitsmeldingen. Bij meerdere dossiers kwam het voor dat melders weigerden aan het 

onderzoek mee te werken, verordeningen en/of gedragscodes negeerden en een geheel 

minachtende houding naar de commissie presenteerden. Naast het ogenschijnlijk gebrek aan 

menselijkheid in het handelen van verschillende melders, is het ook een ondermijning van de 

gemeenteraad. Door de reductie van een integriteitsmiddel tot politiek arsenaal, komen de 

democratische standaarden van de gemeenteraad onder druk te staan.   

Bedreigingen commissie via Facebook  

Tot slot heeft de commissie recentelijk kennisgenomen van (fysieke) bedreigingen via Facebook door 

een of meer inwoners van de gemeente Bloemendaal. Tot onze ontsteltenis werd deze bedreiging 

‘geliket’ door één van de raadsleden. De commissie veroordeelt dergelijk gedrag en verwacht daarin 

steun te vinden door een uitspraak van de gemeenteraad. 
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 6. Toekomstige ontwikkelingen  

 

De commissie heeft gekeken naar ontwikkelingen binnen de wetgeving die mogelijk invloed zullen 

hebben op de werkzaamheden van de commissie en de werkzaamheden rondom integriteit in het 

algemeen.  

Wetsvoorstel bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur 

Op 31 augustus 2020 is door de minister van Binnenlandse Zaken een voorstel gedaan tot wijziging 

van de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet, Wet openbare lichamen Bonaire, Sint 

Eustatius en Saba en Kieswet in verband met het bevorderen van de bestuurlijke integriteit en de 

aanpak van aanhoudende bestuurlijke problemen in het decentraal bestuur (Wet bevorderen 

integriteit en functioneren decentraal bestuur). Doel van dit wetsvoorstel is de integriteit in het 

decentraal bestuur te bevorderen en de aanpak van aanhoudende bestuurlijke problemen verder te 

ondersteunen. 

Dit wetsvoorstel vult bestaande bepalingen – die tot doel hebben de zuiverheid in de persoonlijke en 

bestuurlijke verhoudingen te waarborgen – op onderdelen aan. Het gaat daarbij om het voorzien in 

een verplichte integriteitsscreening (Verklaring Omtrent het Gedrag) voor kandidaat-wethouders en 

om verduidelijking van de bepalingen die betrekking hebben op belangenverstrengeling. Ook worden 

de bepalingen aangepast die betrekking hebben op het opleggen en opheffen van geheimhouding op 

informatie. Verder wordt een extra bevoegdheid toegekend aan de commissaris van de Koning als 

rijksorgaan in geval van integriteitskwesties dan wel bestuurlijke problemen in gemeenten en wordt 

een voorziening in de Kieswet getroffen op het gebied van lijstuitputting. 

Het wetsvoorstel is ten tijde van het opstellen van dit jaarverslag nog altijd in voorbereiding. De 

Tweede Kamer heeft het (gewijzigde) wetsvoorstel op 19 april 2022 aangenomen. De Eerste 

Kamercommissie (BiZa/AZ) heeft op 15 juli 2022 de memorie van antwoord ontvangen en bespreekt 

op 13 september 2022 de nadere procedure. De commissie houdt deze ontwikkelingen bij en 

adviseert de burgemeester over eventueel te nemen maatregelen. 
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7. Adviezen aan burgemeester en gemeenteraad 

 

In de afgelopen periode heeft de Commissie Integriteit verschillende rapporten van bevindingen 

opgeleverd. Deze zijn overhandigd aan de burgemeester en behandeld in de gemeenteraad. In de 

afgehandelde dossiers heeft de commissie, naast haar bevindingen over de betreffende 

integriteitsmeldingen, verschillende aanbevelingen en adviezen gegeven aan de burgemeester en de 

gemeenteraad. Deze aanbevelingen en adviezen zien vooral op het op een juiste en correcte wijze 

(kunnen) behandelen van de integriteitsmeldingen. De commissie acht het van belang om de 

belangrijkste aanbevelingen en adviezen nog eens voor het voetlicht te brengen in haar jaarverslag: 

Preventie 

a. Adviseer de raadsleden om ‘proactief’ transparant te zijn en te werken om daarmee ook de 
schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. 

b. Maak ongewenst gedrag in en buiten de raad bespreekbaar, zorg voor een aangename 

werksfeer. 

Melding  

c. Het moet de commissie van het hart dat een integriteitsmelding nooit lichtvaardig gedaan 

mag worden. Een dergelijke melding mag alleen gedaan worden als er zeer sterke 

aanwijzingen zijn voor een schending van integriteit, en niet als je als burger of politiek 

ambtsdrager het gevoel hebt niet gehoord te worden door de gemeente of als je vindt dat je 

op een onjuiste manier bent bejegend. Door een integriteitsmelding in dit soort situaties te 

doen kan een situatie onnodig escaleren. Een integriteitsonderzoek is altijd ingrijpend voor 

de betrokkenen en levert vrijwel altijd reputatieschade op. 

d. De commissie geeft het advies om in voorkomende gevallen uiterste terughoudendheid te 

betrachten bij het doen van een melding aangaande een integriteitsschending op basis van 

een ‘schijn van’ belangenverstrengeling. Vanzelfsprekend kunnen er wel vragen gesteld 

worden aan raadsleden, bijvoorbeeld over nevenfuncties of andere werkzaamheden die op 

gespannen voet staan met het werk als raadslid, en dienen raadsleden transparant te zijn 

over nevenactiviteiten die de ‘schijn van’ belangenverstrengeling kunnen oproepen. Dit sluit 
aan bij het advies van het CAOP.  

e. Leg binnen de gemeenteraad afspraken vast over het proces van indienen van 

integriteitsmeldingen. In dit proces wordt eenduidigheid gevraagd van de melding, het 

bewijs en de onderbouwing dat de melder aanlevert, om zo integriteitsmeldingen op basis 

van (suggestieve) veronderstellingen te voorkomen. 

Proces 

f. Het is de verantwoordelijkheid van iedere melder van een vermeende integriteitsschending 

om zorgvuldig te handelen bij het proces van melden. 

g. Van een melder van een vermeende integriteitsschending mag worden verwacht mee te 

werken aan het onderzoek, alle daartoe verzochte informatie te verstrekken en zich te 

onthouden van bemoeienis ten aanzien van het (proces van het) integriteitsonderzoek. 

h. Enkel indien iemand beschikt over feitelijke kennis ten aanzien van een vermeende 

integriteitsschending kan die persoon dit melden bij de daarvoor aangewezen persoon. 

Indien iemand niet over die kennis beschikt, speelt hij of zij geen rol in het proces van 

melden. 
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i. Wanneer een integriteitsmelding is afgedaan door de raad, zal iedere belanghebbende zich 

hierbij moeten neerleggen. Het is hoogst ongebruikelijk om in aanloop naar behandeling van 

een rapport van bevindingen ten aanzien van een integriteitsmelding nieuwe meldingen dan 

wel toevoegingen ten aanzien van dezelfde gedragingen te doen. 

i. Behandel rapporten van bevindingen van de commissie altijd in het openbaar. 

 

 Geheimhouding 

j. Bij een zorgvuldige en vertrouwelijke behandeling van integriteitsmeldingen is het 

ongewenst en schadelijk dat (een deel van) de raad de gewoonte heeft om gevoelige of 

vertrouwelijke informatie aan journalisten of andere derden te versturen. De commissie 

keurt deze handelwijze ten zeerste af en wijst erop dat het in strijd is met de wet, wanneer 

bijvoorbeeld hoorverslagen worden geopenbaard waarin namen worden genoemd en 

omstandigheden beschreven die, mede in het kader van privacy en zorgvuldigheid, niet 

openbaar gemaakt dienen te worden. Tevens druist dit handelen in tegen algemeen 

aanvaarde normen van bestuurlijk integer handelen. Een dergelijke handelwijze legt de 

commissie uit als een bewuste poging om haar werkzaamheden, zoals mede in het door de 

gemeenteraad vastgestelde Protocol Integriteitsmeldingen is omschreven, te ondermijnen. 
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8. Samenstelling van de commissie 

De commissie bestaat uit 5 onafhankelijke leden, met verschillende achtergronden: 

 De heer D. van den Berg 

 De heer E. de Haan 

 Mevrouw  S. Kelterman 

 Mevrouw V. Meerloo 

 De heer F. van Rootselaar 

 

Het secretariaat van de commissie bestaat uit ambtelijke ondersteuning van het team Juridische 

Control & Ondersteuning van de gemeente. 
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