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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 920482 onderzoekswaardig is en 

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

door de heer L.J.L Heukels, gemeenteraadslid van Bloemendaal. 

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 geen oordeel velt over 

bejegeningsklachten of politiek bestuurlijke aangelegenheden.  

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

De integriteitsklachten zijn gericht tegen de burgemeester, de wethouder Heijink en het 

college en houden het volgende in: 

a. Er heeft geen integere afhandeling van klachten van inwoners door 

burgemeester/college plaatsgevonden 

De integriteitsklacht ingediend door twee inwoners op 3 januari 2020 in verband met de 

verkoop van het schoolgebouw in Bennebroek is ten onrechte niet in onderzoek 

genomen door het college/de burgemeester. 

 

b. De wethouder heeft niet integer gehandeld bij de verkoop van het schoolgebouw 

De betrokken wethouder heeft bij de verkoop van het schoolgebouw niet integer 

gehandeld gelet op de inhoud van het rapport van twee inwoners. 

 

c. De burgemeester heeft de raad onjuist geïnformeerd 

De raad is niet geïnformeerd over de klachtbehandeling van de twee inwoners.  

 

De burgemeester heeft de raad onjuist geïnformeerd over de noodzaak van nader 

onderzoek naar aanleiding van het rapport dat is ingediend door twee inwoners.  

 

d. Weigering burgemeester om toezending van zijn verzoek om advies aan de huisadvocaat 

aan raadslid 

De burgemeester weigerde het verzoek van begin januari 2020 om advies aan de 

advocaat en het volledige antwoord daarop aan melder als raadslid toe te sturen. Hij 

heeft toegezegd dat stuk van begin januari 2020 van hem aan de advocaat ter hand te 

zullen stellen.  
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3. Normenkader 

Wettelijk kader 

 Hoofdstuk 9 van Algemene wet bestuursrecht; 

 Artikel 169 lid 2, lid 3 en lid 4 Gemeentewet; 

 Artikel 160 lid 1 sub e van de Gemeentewet; 

 Artikel 180, eerste en derde lid, van de Gemeentewet 

 

Gedragscode 

De gedragscode integriteit burgemeester en wethouders (2017) biedt geen houvast voor 

nadere afwegingen.  

 

4. Bevindingen 

In juli 2018 heeft de gemeente Bloemendaal, na raadpleging van de gemeenteraad, de 

voormalige gymzaal aan de Kerklaan 8 te Bennebroek verkocht aan Stichting Jong Leren 

tegen een koopsom van € 20.000,00. Levering heeft plaatsgevonden bij notariële akte op 21 
januari 2019. Melder geeft aan dat deze verkoop het gevolg is van niet-integer handelen 

van meerdere leden van het college. 

a. Informatieplicht  

Melder wijst er in zijn melding verschillende malen op dat de raad door de burgemeester 

en/of de wethouder verkeerd of in het geheel niet is geïnformeerd. Dit betreft de volgende 

onderwerpen: 

 De wijze waarop de waardebepaling van de gymzaal is bepaald; 

 Het al dan niet bestaan van een bouwkundig rapport dat de vervallen staat van de 

gymzaal zou onderbouwen; 

 De bouwkundige staat van de gymzaal en daarmee samenhangend de mogelijkheid 

om het pand direct in gebruik te nemen, dan wel dat de noodzaak bestond het pand 

te slopen en nieuwbouw te plegen; 

 De onderzoeksopdracht die de burgemeester aan de huisadvocaat heeft gegeven 

naar aanleiding van het door 2 inwoners ingediende rapport; 

 De afmetingen van de grond die verkocht werd. 

De burgemeester en iedere wethouder hebben op grond van artikel 169 van de 

Gemeentewet (als lid van het college) de plicht om de raad te informeren en door een of 

meer leden van de raad gevraagde inlichtingen te verstrekken, tenzij het verstrekken ervan in 

strijd is met het openbaar belang. Voor de burgemeester is deze verplichting ook uitgewerkt 

in artikel 180 van de Gemeentewet 

In de Memorie van Toelichting1 bij Wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten 

tot dualisering van de inrichting, de bevoegdheden en de werkwijze van het 

gemeentebestuur (Wet dualisering gemeentebestuur) is hierover het volgende opgenomen: 

‘Daarnaast is in het derde lid van de artikelen 169 en 180 het recht van individuele raadsleden 
gehandhaafd om inlichtingen te vragen, alsmede de verplichting van het college 

                                                           
1 Kamerstukken II, 2000/01, 27751, nr. 3 



   

 

  4 

 

respectievelijk de burgemeester de gevraagde inlichtingen aan de raad te verstrekken. Indien 

aan de informatieverplichting niet wordt voldaan geldt de politieke verantwoordingsplicht, 

eventueel gevolgd door een motie van wantrouwen en ontslag. 

De weigering om op grond van artikel 169 of 180 en het daaraan complementaire artikel 155 

verzochte inlichtingen te verstrekken, is niet vatbaar voor beroep op de bestuursrechter. In dit 

verband wordt verwezen naar een tweetal uitspraken van de rechtbank Arnhem2 waarin 

beroep van een staten- respectievelijk raadslid tegen een dergelijke beslissing van 

gedeputeerde staten respectievelijk het college terecht niet ontvankelijk werd verklaard. In 

hoger beroep heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State deze lijn 

bevestigd3. Een geschil over de toepassing van de informatieverplichting moet op politiek 

niveau worden uitgevochten. In lijn met deze rechterlijke uitspraken is de mogelijkheid van 

beroep op de bestuursrechter tegen de weigering inlichtingen te verstrekken, nadrukkelijk 

uitgesloten. 

De commissie merkt op dat uit de geciteerde passages van de Memorie van Toelichting 

duidelijk blijkt dat het aan de raad is om op te treden als zij van oordeel is dat de 

burgemeester of een van de andere leden van het college niet heeft voldaan aan zijn 

informatieverplichting. Het onderzoeken van deze situatie door de commissie integriteit zou 

deze bevoegdheid van de raad doorkruisen. Dit acht de commissie niet wenselijk. 

De commissie volgt dan ook het CAOP in haar eerder gedane uitspraak in haar reflectie van 

10 april 2019 dat een melding over het niet voldoen aan een verzoek om informatie op grond 

van artikel 169 of 180 van de Gemeentewet beoordeeld moet worden als politieke kwestie, 

waarbij het aan de raad is om een uitspraak te doen over de (mogelijke) weigering van de 

burgemeester om informatie te verstrekken en dat politieke kwesties per definitie geen 

integriteitskwesties zijn. 

b. Behandeling van een door inwoners uitgebracht rapport 

Twee inwoners van de gemeente Bloemendaal hebben in januari 2020 het ’rapport Gymzaal 
Bennebroek’ opgesteld en overhandigd aan de burgemeester. In dit rapport hebben zij 

bedenkingen aangevoerd tegen de wijze waarop de verkoop van de gymzaal heeft 

plaatsgehad. Naar aanleiding van dit rapport heeft de burgemeester een (intern) 

feitenonderzoek laten verrichten. Ook heeft hij één van de conclusies uit het rapport door de 

huisadvocaat laten toetsen. Dit betrof de conclusie dat de verkoopovereenkomst en 

leveringsakte niet gedekt worden door het besluit en de machtiging van het college, zodat de 

verkoop en levering van de gymzaal met grond aan Stichting Jong Leren nietig is dan wel 

vernietigbaar.  

De huisadvocaat heeft hierop vastgesteld dat het college bevoegd was tot de verkoop en dat 

er geen discrepantie bestaat tussen hetgeen de partijen hebben gewild en wat uiteindelijk is 

overgedragen; er is daarom geen sprake van dwaling in de zin van artikel 6:228 van het 

Burgerlijk Wetboek; er is geen enkele aanleiding c.q. juridische mogelijkheid voor de 

gemeente om zich op dwaling te beroepen en de nietigheid van de overeenkomst in te 

roepen. 

 

 

                                                           
2 16 april 1998, Gemeentestem, 1998, 7081, nr. 3 en 29 april 1988, AB, 1998/274. 
3 17 mei 1999, Gemeentestem, 1999, 7099, nr. 3, met noot van mr. E. Brederveld. 



   

 

  5 

 

Volgend op het feitenonderzoek en het advies van de huisadvocaat heeft de burgemeester 

op 17 april 2020 een preadvies over ‘het instellen van een eventueel raadsonderzoek naar 

aanleiding van het rapport van deze twee inwoners’ aan de raad gestuurd. De burgemeester 

concludeert in de dit preadvies: “Gelet op het feitenonderzoek en het rapport van de 

huisadvocaat heb ik geen aanwijzing voor “onrechtmatig handelen’ dan wel ‘bevoordeling’ bij 
de verkoop van de gymzaal. Op basis van artikel 170 lid 2 van de Gemeentewet zie ik derhalve 

geen aanleiding tot een nader onderzoek. Of er politieke vraagstukken aan de orde zijn, die 

een onderzoek rechtvaardigen laat ik over aan het oordeel van het hoogste orgaan (….) Ook 
heb ik niet vast kunnen stellen dat er personen zijn bevoordeeld dan wel dat er mogelijk 

strafbare feiten zijn gepleegd.” 

 

Ook heeft de burgemeester een gesprek met de indieners van het rapport geïnitieerd waarin 

zij de inhoud van het rapport hebben besproken. In dat gesprek zijn geen nieuwe feiten en 

omstandigheden naar voren gekomen die tot nader onderzoek zouden moeten leiden. 

 

Op 26 augustus 2020 hebben de opstellers van het ‘rapport gymzaal Bennebroek’ klachten in 

de zin van artikel 9:1 van de Awb ingediend jegens de burgemeester, de wethouder en het 

college terzake gedragen inzake de verkoop van de gymzaal. Het college heeft de klachten op 

grond van 9:8 Awb niet in behandeling genomen omdat de klachten gaan over een 

bestuurlijke aangelegenheid die onderdeel is (geweest) van het politieke 

besluitvormingsproces. De inwoners hebben vervolgens de klachten ingediend bij de 

Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman heeft op 29 april 2021 het college bericht 

dat hij heeft besloten de klachten niet te onderzoeken “omdat de ombudsman het standpunt 

van het college kan volgen in zijn standpunt om de klacht niet te behandelen”. De 
klachtenprocedure conform hoofdstuk 9 van de Abw is daarmee afgerond.  

 

Gelet op het vorenstaande ziet de commissie geen verdenking van een overtreding van de 

gedragscode of enig andere integriteitsovertreding. De burgemeester heeft het hem 

toegezonden rapport – anders dan melder aangeeft – niet terzijde geschoven, maar heeft 

hieraan de aandacht geschonken die een dergelijk rapport vraagt. Daarbij heeft hij geen 

onnavolgbare conclusies getrokken. Wat betreft de bejegeningsklachten die zijn ingediend 

door de indieners van het rapport merkt de commissie op dat ten aanzien van deze klachten 

de wettelijk voorgeschreven klachtprocedure is gevolgd. Het is daarom niet aan de 

commissie integriteit om zich hier verder over uit te spreken. 

 

c. Mogelijke bevoordeling door verkoop gymzaal 

Rest nog de vraag of sprake is van onevenredige bevoordeling van de aankopende partij. 

Deze bevoordeling zou volgens melder zijn ontstaan doordat de (lage) prijs waarvoor de 

gymzaal is verkocht gebaseerd zou zijn op een onjuiste voorstelling van zaken. Zo zou de 

slechte staat van het pand niet zijn onderbouwd door een bouwkundig rapport, de 

oppervlakte van de verkopen grond afwijken van de afmetingen die in eerste instantie aan de 

raad zijn medegedeeld en was de staat van het pand niet zodanig slecht dat sloop 

noodzakelijk was, aangezien het pand op dit moment in gebruik is. 

 

De commissie merkt op dat de communicatie over de verkoop van de gymzaal onduidelijk is 

geweest. Dat het college deze mening ook is toegedaan blijkt reeds uit het feit dat door de 

betrokken wethouder excuses zijn gemaakt aan de raad. 
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Dit leidt echter niet tot het oordeel dat sprake is geweest van niet-integer gedrag door een 

van de collegeleden. Daartoe heeft de commissie het volgende meegewogen: 

 De slechte staat van het pand blijkt volgt volgens de betrokken wethouder voornamelijk 

uit het feit dat het pand asbest bevat en dat de fundering in slechte staat is. Deze 

beweringen worden, zoals reeds opgemerkt, niet onderbouwd door een bouwkundig 

rapport. De conclusie dat het pand asbest bevat wordt echter gedragen door het feit dat 

het belendende pand (de oude Franciscusschool), dat omstreeks dezelfde tijd is 

gebouwd, asbest bevat. Het verwijderen van het asbest uit dat pand was een flinke 

kostenpost voor de gemeente. Dat de fundering is slechte staat is, zou blijken uit 

scheurvorming in de muren die van buitenaf zichtbaar is. De commissie acht dit niet 

onaannemelijk; 

 Over de afmetingen van de grond die verkocht werd is onduidelijkheid ontstaan. Dit is 

betreurenswaardig. Dit leidt voor de commissie echter niet tot de conclusie dat niet-

integer zou zijn gehandeld. De verkoop van de grond rondom de gymzaal had tot doel 

het voorkomen van een juridische situatie van een recht van overpad en het beperken 

van gemeentelijke kosten die onderhoud meebrengt. Daarbij is de toegevoegde waarde 

beperkt, gelet op de herbouwverplichting in dezelfde verschijningsvorm op grond van 

het bestemmingsplan.  

 De sloop van het pand heeft vooralsnog geen doorgang gevonden. Deze sloop is dan ook 

niet als verplichting opgenomen in de verkoopovereenkomst. Het pand is momenteel in 

gebruik als opslagplaats voor meubilair. De aankopende partij heeft aangegeven (nog) 

geen gelden beschikbaar te hebben voor sloop en herbouw. Dit gebruik van het pand 

leidt echter niet tot de conclusie dat het getaxeerde bedrag is gebaseerd op een onjuiste 

voorstelling van zaken. Er is geen sprake van een ‘normaal’ gebruik van het pand.  
 Ten slotte heeft de commissie meegewogen dat de gemeente verschillende tevergeefse 

pogingen heeft ondernomen om een nieuwe maatschappelijke of culturele bestemming 

te vinden voor de oude gymzaal. De voormalige gymzaal is een onaantrekkelijk object 

gebleken; het is niet bereikbaar vanaf de openbare weg en er geldt een 

herbouwverplichting in dezelfde verschijningsvorm op grond van het bestemmingsplan. 

Ook door melder is niet onderbouwd dat de verkoop aan Stichting Jong Leren ten koste 

is gegaan van enig andere partij.  

 

d. Ten slotte 

Ten slotte merkt de commissie op dat melder in zijn betoog tijdens het hoorgesprek heeft 

aangegeven de indruk te hebben dat de commissie integriteit niet onafhankelijk zou 

opereren, nu haar secretaris tevens juridisch adviseur is van de burgemeester. 

De commissie ontkent stellig dat de overige werkzaamheden van de ambtelijk secretarissen 

enige invloed hebben op het oordeel van de commissie over aan haar overgedragen 

meldingen. Het toevoegen van een ambtelijk secretaris aan de commissie is een besluit 

geweest van de gemeenteraad. De commissie heeft vervolgens de werkzaamheden van de 

secretaris en de leden zodanig geschieden dat de bijdrage van de secretarissen gescheiden is 

van het inhoudelijk oordeel van de commissie. De secretarissen nemen dan ook geen deel 

aan de inhoudelijke bespreking van de meldingen door de commissie. 
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5. Conclusies en beoordeling 

Gelet op het gehele dossier en bovenstaande overwegingen komt de Commissie tot de 
conclusie dat de inhoud van de voorliggende integriteitsmelding een politieke kwestie is voor 

zover het de informatieplicht van de collegeleden en de burgemeester aan de raad is, waarbij 

het aan de raad is om een uitspraak over te doen. Het overig aangevoerde in de melding 

integriteit geeft voor de commissie geen aanleiding tot een vermoeden van niet-integer 

handelen van een van de collegeleden. Om die reden concludeert de commissie dat er geen 

nader onderzoek hoeft plaats te vinden naar deze melding door de commissie of de  

(loco-)burgemeester. 

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 Commissie Integriteit geen aanleiding tot een 

nader onderzoek. 

 

2. Openbaarheid van behandeling 

Dit advies in de openbaarheid te bespreken met de gemeenteraad.    

 

7. Geheimhouding hoorverslagen  

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 (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. 
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8. Bronnen 

De volgende interne bronnen zijn door de Commissie Integriteit geraadpleegd: 

1. Collegevoorstel verkoop voormalige gymzaal Bennebroek (2018009285), besluit 

B&W d.d. 12 juni 2018  

2. Raadsvoorstel/besluit 31 mei 2018 verkoop voormalige gymzaal aan de Kerklaan te 

Bennebroek (2018004757) 

3. Koopovereenkomst Gymzaal Bennebroek16 juli 2018 

4. Rapport van twee inwoners “Gymzaal Bennebroek”, januari 2020  
5. Brief van burgemeester d.d. 17 april 2020 (2020001457) met pre-advies van 17 april 

2020 (2020001458), rapportage huisadvocaat van 10 januari 2020 (2020001469) en 

collegebrief van 29 oktober 2019 (2019007358) 

6. Mailwisselingen burgemeester en inwoner(s) 7-17 mei 2020 betreffende 

beantwoording vragen naar aanleiding van Pre-advies Gymzaal 

7. Vergadering Commissie Bestuur en Middelen gemeente Bloemendaal van 25 juni 

2020, agendapunt 10 

8. Klachten van twee inwoners in de zin van artikel 9:1 van de Algemene wet 

bestuursrecht tegen burgemeester, een wethouder en het college van Burgemeester 

en wethouders van Bloemendaal d.d. 16 augustus 2020 over de handelwijze bij de 

verkoop van de gymzaal 

9. Brieven college inzake klachtafhandeling van twee inwoners inzake de gymzaal 

(20200003399/679010 en 20200003421/679010) 

10. Raadsvergadering 12 november 2020, agendapunt 13  

11. Integriteitsmelding van de heer L.J.L. Heukels d.d. 31 december tegen de 

burgemeester, wethouder en college vanwege hun handelen in het dossier Gymzaal 

12. Bericht van nationale ombudsman d.d. 29 april 2021 dat besloten is de klacht over de 

gymzaal niet te onderzoeken 

13. Verslag hoorgesprek met de heer L.J.L. Heukels d.d. 9 november 2021 (geheim) 

14. Verslag hoorgesprek met de burgemeester d.d. 24 november 2021 (geheim) 

15. Verslag hoorgesprek met wethouder N.A.L. Heijink d.d. 24 november 2021 (geheim) 

 

9. Reactie van de politieke ambtsdragers 

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

ambtsdragers. Wethouder Heijink gaf de volgende reactie: “Naar aanleiding van uw verzoek 

deel ik u mede dat ik mij geheel kan vinden in de conclusie en derhalve afzie van het indienen 

van een zienswijze.” 

De burgemeester gaf de volgende zienswijze: “Ik kan mij vinden in de conclusies van de 
commissie integriteit. Dat de commissie concludeert dat ‘geen verdenking van een 
overtreding van de gedragscode of enig andere integriteitsovertreding’ aan de orde is’. Dat 
‘de burgemeester (…) het hem toegezonden rapport – anders dan melder aangeeft – niet 

terzijde (heeft) geschoven, maar hieraan de aandacht (heeft) geschonken die een dergelijk 

rapport vraagt’. Dat daarbij ‘geen onnavolgbare conclusies zijn getrokken’. En dat wat betreft 
de bejegeningsklachten die zijn Ingediend door de indieners van het rapport de commissie 

opmerkt ‘dat ten aanzien van deze klachten de wettelijk voorgeschreven klachtprocedure is 
gevolgd’ acht ik elk voor zich belangrijke bevindingen.” 
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10. Naschrift van de Commissie Integriteit op de binnengekomen reactie 

De reactie van betrokkenen geeft de Commissie Integriteit geen aanleiding tot aanpassing 

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


