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1. Aanleiding en verzoek  

In dit rapport geeft de Commissie, op verzoek van de burgemeester van Bloemendaal, een 

oordeel over de vraag of de melding integriteitsschending onder dossiernummer 

2020002156 onderzoekswaardig is en eventueel aanleiding geeft tot vervolgstappen. Deze 

melding is gedaan door de heer H. Faber, in zijn hoedanigheid als gemeenteraadslid van 

Bloemendaal. De raadsleden mevrouw M. Roos-Andriesse en de heer L. Heukels hebben op 

17 juni 2020 aangegeven kennis te hebben van de melding van de heer Faber en deze te 

ondersteunen. Zij hebben hierop een nadere toelichting gegeven op 18 juni 2020. Deze 

nadere toelichting bevatte geen nieuwe feitelijke informatie. De heer Slewe heeft zich bij e-

mail van 29 juni 2020 de aangesloten bij de melding van de heer Faber. Uit zijn melding zijn 

geen nieuwe feiten naar voren gekomen. Om die reden zal de Commissie zich in haar reactie 

beperken tot de melding van de heer Faber van 2 juni 2020.  De betreffende melding van de 

heer Faber betreft het vermoeden dat er mogelijk ‘een schijn van belangenverstrengeling’ 
speelde bij de rol(len) van de heer Doorn aangaande een nieuwbouwproject aan de 

Westelijke Randweg 1 (WR1).  

 

Begrenzing van het onderzoek  

In dit onderzoek baseert de Commissie Integriteit Bloemendaal zich op het dossier zoals dat 

is aangeleverd. Zie hiervoor de bijlage. De Commissie heeft geen extra stukken opgevraagd 

en ook niet met de klager of beklaagden in persoon gesproken, dit is immers op een eerder 

moment in een hoorgesprek met de burgemeester gedaan.  

Reeds in december 2020 is door de burgemeester een conceptrapport uitgebracht naar 

aanleiding van de onderhavige melding met aanvullende bevindingen en conclusie. 

Dit rapport is voorgelegd aan de heer Doorn en hij heeft hierop een zienswijze gegeven. Met 

de instelling van de Commissie Integriteit is de definitieve afhandeling van de onderhavige 

melding overgedragen aan deze commissie. De Commissie heeft derhalve kennisgenomen 

van het rapport en de zienswijze van de heer Doorn en heeft dit meegenomen in dit advies.  

 

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

Projectontwikkelaar Wibaut ontwikkelt een nieuwbouwproject aan de Westelijke Randweg 1 

(WR1) waar ook statushouders gehuisvest zullen gaan worden. Raadslid Doorn voert over dit 

nieuwbouwproject het woord in de raad. Op 16 december 2019 vond er een werksessie 

plaats waarbij er -door communicatiebureau De Wijde Blik bij elkaar gebrachte- 

ervaringsdeskundigen bijeen kwamen om hun deskundigheid te delen met de 

projectontwikkelaar. De heer Doorn was een van deze ervaringsdeskundigen. 

 

Raadslid Faber heeft een integriteitsmelding jegens de heer Doorn gedaan, omdat hij 

vermoedens had dat op dit dossier mogelijk 'een schijn van belangenverstrengeling' aan de 

orde is. Vermoed werd dat de heer Doorn adviseur is van projectontwikkelaar Wibaut. De 

zorgen van de heer Faber werden groter omdat hij wist dat de heer Doorn als huismeester 

op Landgoed Dennenheuvel betrokken is bij de tijdelijke huisvesting van statushouders maar 

dat die functie en verblijfplaats ‘eindig zijn’. Ook zou de komst van een verblijfplaats voor 
statushouders de heer Doorn mogelijk goed uitkomen omdat hij een uitzendbureau voor 

statushouders zou hebben.   

 

Raadsleden Roos-Andriesse en Heukels hebben eveneens een melding jegens de heer Doorn 

gedaan, waarin ze de integriteitsmelding van raadslid Faber volledig overnemen. Later 

hebben ze de melding aangevuld en toegelicht waar het belang van de heer Doorn precies 

uit zou kunnen bestaan: “hij zou op Landgoed Dennenheuvel geen huur betalen voor zijn 
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huisvesting.” De suggestie van de raadsleden is dat hij in WR1 hoopt als toekomstig 

huismeester vervangende (gratis) woonruimte voor hemzelf te krijgen. 

 

 

3. Bevindingen   

Op grond van bovenstaande komt de Commissie Integriteit tot de volgende bevindingen:  

 

Adviesfunctie bij de projectontwikkelaar Wibaut  

Raadslid Doorn is niet opgetreden als adviseur bij Wibaut. Wel heeft hij kennis gedeeld die 

hij heeft over het huisvesten van statushouders bij Dennenheuvel. Die kennis deelde hij 

tijdens een participatiebijeenkomst over de huisvesting van statushouders op WR1. Ten 

onrechte is de heer Doorn in een promotiefilmpje van Wibaut adviseur genoemd, dat klopte 

niet, zo heeft de directeur van de projectontwikkelaar bevestigd.  

  

Afwezigheid van voordeel 

De medewerking van raadslid Doorn aan de participatiebijeenkomst, georganiseerd door 

projectontwikkelaar Wibaut, heeft hem geen voordelen opgeleverd. Uit het dossier is niet 

gebleken dat er sprake is van voordelen zoals een betaling of een huismeesterschap dat hem 

zou zijn beloofd. Ook had hij geen zakelijk belang bij het huisvesten van statushouders. 

Eerder had hij dat mogelijk wel, toen hij nog mede-eigenaar was van een uitzendbureau 

voor statushouders, maar dit bedrijf heeft hij verkocht op 31 december 2019. De heer Doorn 

heeft geen enkele betrokkenheid meer bij het bedrijf. Ook het nieuw aangebrachte 

bewijsmateriaal van de melders over de compensatie in natura die de heer Doorn zou 

ontvangen in de vorm van een woning, wordt ontkracht door de aanwezigheid van een 

huurcontract. Deze afwezigheid van voordelen zijn naar het oordeel van de Commissie 

Integriteit voldoende om te concluderen dat er geen sprake is (geweest) van een 

belangenverstrengeling van de heer Doorn. 

 

Wettelijk kader  

Op grond van de Gemeentewet is er geen sprake van een belangenverstrengeling, omdat er 

in de meldingen geen sprake is van beïnvloeding van besluitvorming door middel van een 

stemming. Het is alleen wanneer er stemmingen plaats zouden vinden dat het hebben van 

meerdere belangen problematisch zou zijn. Naast deze norm dient wel de ‘schijn van’ 
belangenverstrengeling vermeden te worden, maar dit is niet voldoende om te spreken van 

een integriteitsschending. Het rapport van het CAOP geeft een reflectie op 

belangenverstrengeling en schijn van belangenverstrengeling. De Commissie Integriteit 

onderschrijft deze reflectie. De redenering dat “de schijn tegen hebben” een 
integriteitsschending zou zijn maakt het onmogelijk voor ambtsdragers zich te verweren 

tegen het verwijt van “de schijn tegen hebben”. Wel dienen ambtsdragers de schijn van 
belangenverstrengeling te allentijden te voorkomen. Daarnaast, wanneer de “schijn van” 
onderdeel is van de geldende normen voor bestuurlijke integriteit, dienen ambtsdragers bij 

vermoedens van belangenverstrengeling volledige openheid te geven over alle feiten inzake 

de kwestie en deze desgevraagd te onderbouwen met bewijs. 

 

Gedragscode 

De gedragscode integriteit raadsleden (2017) van de gemeente Bloemendaal biedt geen 

aanleiding tot vaststelling van schending van enig voorschrift daaruit. Alhoewel 

nevenfuncties gedeeld dienen te worden met de griffier is er geen sprake van een 

nevenfunctie in geval van een eenmalige aanwezigheid tijdens een participatiebijeenkomst. 
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Op 12 juni 2020 hebben de organisatoren van de werksessie een feitenrelaas gedeeld waarin 

zij aangaven dat er geen vergoedingen zijn verstrekt aan de Heer Doorn. Tevens gaven zij 

aan dat de bestempeling van de Heer Doorn als adviseur in een eerder verslag (19 januari 

2020), gezien in het licht van zijn rol als ervaringsdeskundige, een ongelukkige keuze was. In 

het hoorgesprek in navolging van de integriteitsmelding bevestigde De heer Doorn dat het 

initiatief om in contact te komen vanuit de projectontwikkelaar is gekomen en dat er geen 

sprake was van wederkerigheid in relatie tot de bijeenkomst. Ook zouden er geen beloftes 

zijn gedaan met betrekking tot toekomstig huismeesterschap op een nieuwe locatie. Het 

uitzendbureau waar de integriteitsmelding naar verwijst zou verkocht zijn sinds 31 

december 2019.  

 

4. Conclusies en aanbevelingen  

Gelet op het gehele dossier en bovenstaande overwegingen en bevindingen komt de 

Commissie Integriteit tot het oordeel dat geen sprake is van een integriteitsschending door 

de heer Doorn. De Commissie adviseert dan ook, conform artikel 4 conclusie 8a. van het 

protocol, om geen nader onderzoek in te stellen, nu er geen aanwijzingen zijn dat sprake is 

geweest van belangenverstrengeling. 

 

Wel concludeert de Commissie dat de schijn van belangenverstrengeling te allen tijde 

vermeden moet worden. Om dergelijke vermoedens in de toekomst te voorkomen doet de 

Commissie de volgende aanbevelingen aan de burgemeester als voorzitter van de 

gemeenteraad: 

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

integriteitsmeldingen. In dit proces wordt eenduidigheid gevraagd van de melding 

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

suggestieve veronderstellingen te voorkomen. 

b. Adviseer de raadsleden om ‘proactief’ transparant te zijn/te werken om daarmee de 

schijn van belangenverstrengeling ook te voorkomen. 

 

 

5. Overige bevindingen en aanbevelingen 

1. Advies CAOP 

Voor zover het advies betrekking heeft op deze casus kan de Commissie Integriteit zich in 

grote lijnen vinden in de conclusies. Ten eerste, met betrekking tot schijn van 

belangenverstrengeling adviseurschap: De heer Doorn heeft afdoende geprobeerd openheid 

te geven over zijn betrokkenheid bij Westelijke randweg 1. Ten tweede, met betrekking tot 

schijn van belangenverstrengeling huisvesting: deze verdenking is louter gebaseerd op 

subjectieve beoordelingen en veronderstellingen.  

Als toevoeging stelt de Commissie Integriteit wel vast dat de Heer Doorn pas afdoende 

openheid heeft gegeven nadat de integriteitsmeldingen zijn ingediend. Deze reactieve 

houding draagt niet bij aan het voorkomen van de schijn van belangenverstrengeling en doet 

afbreuk aan het beeld van betrouwbaarheid dat een gemeenteraad dient te waarborgen. 

2. Advies aan de raad inzake schijn van belangenverstrengeling 

De Commissie Integriteit geeft de raad, in zijn algemeenheid, 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 en dienen 
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raadsleden transparant te zijn over nevenactiviteiten die de ‘schijn van’ 
belangenverstrengeling kunnen oproepen. Dit sluit aan bij het advies CAOP. 

 

6. Geheimhouding  

De commissie integriteit legt geheimhouding op de hoorverslagen, zoals genoemd in dit 

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

10, tweede lid, onder e (eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer) en g (voorkomen van 

onevenredige benadeling van de bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of 

rechtspersonen dan wel van derden) van de Wet openbaarheid van bestuur. Hierbij 

overweegt de commissie als volgt: Het is niet wenselijk dat de volledige inhoud van de 

hoorverslagen in de openbaarheid komen, 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 (artikel 10 lid 2 onder e Wob). De hoorverslagen 

bevatten informatie die de persoonlijke levenssfeer van de gehoorden raken. Betrokkenen 

moeten erop kunnen rekenen dat de maximale vertrouwelijkheid in acht wordt genomen 

ten aanzien van het door hen verklaarde aan de Commissie Integriteit. Zij moeten in vrijheid 

en met waarborging van hun privacy verklaringen af kunnen leggen zonder dat zij daarbij 

bang zouden moeten zijn voor openbaarmaking van hun verklaring. Het schenden van deze 

afspraak zal het vertrouwen in de Commissie Integriteit en een zorgvuldige behandeling van 

de integriteitsmelding schaden. Bovendien weegt het belang van openbaarmaking niet op 

tegen het belang van voorkoming van benadeling van bij de aangelegenheid betrokken 

natuurlijke personen (artikel 10 lid 2 onder g Wob). Niet kan worden uitgesloten dat 

openbaarmaking van de namen en stukken van de betrokkenen leidt tot op de persoon 

gerichte beschuldigingen waarvan deze betrokkenen nadeel kunnen ondervinden.  

 

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

het rapport van bevindingen. 

 

7. Bronnen 

De volgende interne bronnen zijn door de Commissie Integriteit geraadpleegd: 

 

1. Mailwisseling tussen een inwoner en raadslid Doorn d.d. 9-15 mei 2020 

(2020002953) 

2. Integriteitsmelding van raadslid Faber, inzake schijn van belangenverstrengeling van 

raadslid Doorn d.d. 2 juni 2020 (2020002156)  

3. Verklaring raadslid Doorn d.d. 2 juni 2020 (2020002494) 

4. Hoorgesprek met raadslid Faber d.d. 11 juni 2020 (2020002287) (GEHEIM) 

5. Hoorgesprek met raadslid Doorn d.d. 11 juni 2020 (20200002300) (GEHEIM) 

6. Hoorgesprek met de heer (X) van Wibaut projectontwikkeling d.d. 12 juni 2020 

(verslag: 2020002361) (GEHEIM) 

7. Brief van De Wijde Blik aan de gemeenteraad Bloemendaal d.d. 20 juni 2020 

(2020002487) incl. het verslag van de bijeenkomst Sociaal concept 1828 

(2020002488) 

8. Hoorgesprek met wethouder De Roy van Zuidewijn – Rive d.d. 16 juni 2020 

(20200002298) (GEHEIM) 

9. Integriteitsmelding van raadslid Heukels en raadslid Roos, inzake schijn van 

belangenverstrengeling van raadslid Doorn d.d. 17 juni 2020 (2020002551)  
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10. Aanvulling op integriteitsmelding van raadslid Heukels en raadslid Roos d.d. 18 juni 

2020 (2020002355) 

11. Reflectie CAOP over de ingediende meldingen d.d. 9 juli 2020 (2020002654) 

12. Hoorgesprek met melders, raadsleden Heukels, Roos en Slewe d.d. 20 juli 2020 

(verslag: 2020002823) (GEHEIM) 

13. Reactie raadslid Doorn aan burgemeester op bewering raadslid Heukels + 

Huurovereenkomst raadslid Doorn met Villex  

14. Reactie van raadslid Heukels op de brief van de burgemeester d.d. 22 oktober 2020 

(2020004010) 

15. Zienswijze van raadslid Doorn op het conceptrapport van bevindingen d.d. 31 dec 

2020 (2021000080) 

16. Zienswijze van raadslid Doorn op de e-mails van raadslid Heukels en raadslid Roos 

d.d. 19 februari 2021 en 7 maart 2021 (2021001105 en 2021001106) 

17. Beantwoording technische vragen van raadslid Roos inzake Dennenheuvel d.d. 2 

april 2021 

18. Zienswijze de heer Doorn d.d. 5 oktober 2021 

 

8. Reactie van de heer Doorn op het rapport van bevindingen 

Het conceptrapport van bevindingen is voorgelegd aan de heer Doorn. Hij kan zich 

grotendeels vinden in het rapport van de commissie. Hij geeft aan dat hij in het rapport een 

oordeel mist over de wijze waarop diverse raadsleden publiekelijk en herhaaldelijk, in de 

openbaarheid van raads- en commissievergaderingen, zijn integriteit ter discussie hebben 

gesteld. “Op 28 mei 2020 is er zelfs een initiatiefvoorstel ingediend om een raadscommissie 

samen te stellen die mijn integriteit zou moeten gaan onderzoeken. Dit heeft geleid tot zeer 

belastende stukken in de media.” Hij is van mening dat zijn goede naam en reputatie is 

hiermee in ernstige mate aangetast. Hij heef verder het volgende aangegeven: “In de 

toevoeging waarbij de Commissie Integriteit stelt dat ik pas afdoende openheid van zaken 

zou hebben gegeven nádat de integriteitsmeldingen waren ingediend en dat mijn houding 

derhalve reactief zou zijn geweest, herken ik mij niet. Los van het feit dat het een gotspe is 

dat mijn integriteit überhaupt onderzocht zou moeten worden waar het gaat om mijn 

betrokkenheid bij het opvangen en helpen van statushouders, had dit alles nooit of te 

nimmer in de openbaarheid mogen gebeuren. Slechts twee van de 18 overige 

gemeenteraadsleden hebben mij persoonlijk benaderd om eens gewoon te vragen hoe het zit 

en wat mijn rol is geweest tijdens deze bewuste avond. De wijze waarop de gemeenteraad 

mijn integriteit ter discussie heeft gesteld doet afbreuk aan het beeld van betrouwbaarheid 

dat een gemeenteraad dient te waarborgen.” 

 

9. Naschrift van de Commissie Integriteit op de reactie 

 

De reactie van de heer Doorn geeft de Commissie Integriteit geen aanleiding tot aanpassing 

van het oorspronkelijk advies. De opmerkingen dat de commissie geen oordeel geeft over 

het feit dat zijn integriteit in het openbaar door raadsleden ter discussie wordt gesteld kan 

binnen de grenzen van dit onderzoek niet mee worden genomen. Wij adviseren de heer 

Doorn het gesprek hierover met de betrokken raadsleden aan te gaan. Hiermee is voor de 

Commissie Integriteit dit dossier gesloten. 

 


