
   

 

   

 

Rapport van bevindingen 

 

Integriteitsmelding van raadslid M. Roos-Andriesse 

d.d. 16 augustus 2021 tegen burgemeester E.J. Roest 

wegens vermeende belangenverstrengeling bij de 

behandeling van een integriteitsmelding 

 

Dossiernummer  906462 

 

Commissie Integriteit Bloemendaal 

16 augustus 2022 

  



   

 

  2 

 

1. Aanleiding en verzoek 

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

melding integriteitsschending onder dossiernummer 906462 onderzoekwaardig is en welke 

vervolgstappen er mogelijkerwijs gezet moeten worden. Deze melding is 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 geen oordeel velt over of er 

een inbreuk is geweest op de persoonsgegevens ingevolge de AVG of politiek bestuurlijke 

aangelegenheden. 

2. Korte samenvatting van de melding  

Naar aanleiding van de brief van het college van 21 juni 2021, betreffende de afdoening van 

een integriteitsmelding van het raadslid jegens een ambtenaar - dient melder een 

integriteitsmelding in jegens de burgmeester, bekend onder dossiernummer 906462. 

Het raadslid Roos is van mening dat haar integriteitsmelding van 10 april 2021 jegens een 

ambtenaar door de burgemeester is miskend, genegeerd en/of de inhoud van deze melding 

onjuist/foutief heeft geïnterpreteerd. Melder is van mening dat hij daarmee blijk geeft van 

bevooroordeeldheid, vooringenomenheid en bovendien heeft hij geoordeeld over een 

melding waarbij hij (zelf) direct betrokken is geweest.  

De melding van 10 april 2021 is gericht tegen een ambtenaar die in opdracht van de 

burgemeester - en tegen de zin van melder – een brief van de burgemeester per e-mail had 

verstuurd naar de fractievoorzitters.  

Daarnaast gaat de integriteitsmelding in op het optreden van de burgemeester in relatie tot 

de Functionaris Gegevensbescherming (FG) in de zaak rondom de integriteitsmelding jegens 

de ambtenaar. De melder is van mening dat de burgemeester – in samenwerking met de 

gemeentesecretaris – ervoor heeft gezorgd dat de Functionaris Gegevensbescherming niet 

onafhankelijk werkt of kan werken en zij niet rechtstreeks benaderbaar of aanspreekbaar 

zou zijn. De onafhankelijke positie van de Functionaris Gegevensbescherming is niet 

gefaciliteerd of geborgd, aldus melder. Door de Functionaris Gegevensbescherming te 

betrekken bij haar gedane integriteitsmelding tegen de ambtenaar, wordt volgens melder 

gehandeld in strijd met de Ambtenarenwet, de interne gedragscode Integriteitsmeldingen 

tegen ambtenaren, maar ook met het Protocol Integriteitsmeldingen tegen politieke 

ambtsdragers.  

De commissie doet geen uitspraken over de privacy-vragen rondom de integriteitsmelding 

in kwestie. De context van de huidige integriteitsmelding tegen de burgemeester is dus zijn 

betrokkenheid bij de behandeling van een andere integriteitsmelding. 
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3. Normenkader  

Wettelijk kader 

Artikel 2:4, Algemene wet bestuursrecht:  

1. Het bestuursorgaan vervult zijn taak zonder vooringenomenheid.  

2. Het bestuursorgaan waakt ertegen dat tot het bestuursorgaan behorende of daarvoor 

werkzame personen die een persoonlijk belang bij een besluit hebben, de besluitvorming 

beïnvloeden. 

Artikel 5, eerste lid Ambtenarenwet:  

Een overheidswerkgever voert een integriteitsbeleid dat is gericht op het bevorderen van 

goed ambtelijk handelen en dat in ieder geval aandacht besteedt aan het bevorderen van 

integriteitsbewustzijn en aan het voorkomen van misbruik van bevoegdheden, 

belangenverstrengeling en discriminatie. […] 
 

Protocol Integriteitsmeldingen politieke ambtsdragers 

Artikel 1 

Integriteit: eigenschap dat een politieke ambtsdrager handelt volgens de geldende normen, 

waarden en regels in de samenleving. Een politieke ambtsdrager moet op een goede 

manier omgaan met de macht, informatie en middelen. Hij moet het algemeen belang voor 

ogen houden en zich kunnen verantwoorden voor de keuzes die hij maakt. 

Regeling integriteitsmeldingen ambtenaren Bloemendaal en Heemstede 2019 

Artikel 3.1 

Meldingen van vermeende integriteitsschendingen worden schriftelijk gedaan bij de 

gemeentesecretaris, die deze als strikt vertrouwelijk in behandeling neemt. 

Artikel 7, lid 1 

De gemeentesecretaris beoordeelt de melding met inachtneming van het advies van de 

integriteitscoördinator (…) 

 

4. Bevindingen 

Onderhavige melding raakt aan twee andere meldingen van dezelfde melder 

(dossiernummers 906384 & 906403) en wordt parellel hieraan behandeld. De Commissie 

Integriteit zal bij de behandeling van deze melding in dit rapport inhoudelijk niet ingaan op 

de twee andere meldingen. 

De kern van de integriteitsmelding is tweeledig:  

- Ten eerste - de veronderstelde vooringenomenheid van de burgemeester bij de 

behandeling van een integriteitsmelding jegens een ambtenaar.  

- Ten tweede - de belangenverstrengeling die er zou zijn bij de burgemeester omtrent 

de behandeling van de melding jegens de ambtenaar omdat de burgemeester nauw 

betrokken was bij de gebeurtenissen genoemd in die melding. 
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De kwestie rondom de rol van de burgemeester inzake het handelen van de Functionaris 

Gegevensbescherming wordt – zoals gemeld - niet behandeld door de Commissie 

Integriteit. 

Feitenrelaas: op 16 maart 2021 stuurde het raadslid Roos een e-mail aan de 

gemeentesecretaris waarin zij meldt “nu een integriteitsmelding in te dienen tegen 

mevrouw X (naam ambtenaar) [..] Dit vanwege “De verspreiding van de brief van de 

burgemeester die gelopen is via de NO-reply, maar ik weet dat het mevrouw X (naam 

ambtenaar) is geweest die hierop heeft geacteerd en voor verspreiding heeft zorg heeft 

gedragen” aldus het raadslid.   

De gemeentesecretaris heeft de melding volgens de Regeling integriteitsmeldingen 

ambtenaren Bloemendaal en Heemstede 2019 behandeld en heeft geconstateerd dat de 

integriteitsmelding niet ontvankelijk is. “Een ambtenaar is ingevolge artikel 6 van de 

ambtenarenwet wettelijk verplicht de op hem rustende en uit zijn functie voortvloeiende 

verplichtingen te vervullen. Het volgen van aanwijzingen van een bestuursorgaan, zoals het 

versturen van de e-mail, valt onder deze verplichtingen,” aldus het oordeel van de 
gemeentesecretaris. Melder wordt erop gewezen dat indien zij toch van mening is dat er 

een integriteitsonderzoek noodzakelijk is, zij daartoe binnen twee weken een gemotiveerd 

verzoek kan doen aan het college. Bij brief van 14 april 2021 heeft melder gereageerd op de 

brief van de gemeentesecretaris. Hierin geeft zij aan dat de gemeentesecretaris haar e-mail 

van 16 maart 2021 ten onrechte als een integriteitsmelding heeft aangemerkt. Melder 

dient (alsnog) een integriteitsmelding in tegen de betreffende ambtenaar en vraagt de 

melding (alsnog) in behandeling te nemen. De melding wordt vervolgens door het college in 

behandeling genomen. 

Bij brief van 21 juni 2021 reageert het college op de brief van melder van 16 maart 2021. 

Het college volgt het oordeel van de gemeentesecretaris dat er geen sprake is van een 

integriteitskwestie, dat de integriteit niet is geschonden door de betreffende ambtenaar, 

dat de melding niet proportioneel is en dat verder onderzoek niet noodzakelijk is. De 

integriteitsprocedure jegens de ambtenaar is hiermee beëindigd. Melder dient vervolgens 

op 16 augustus 2021 voorliggende integriteitsmelding in jegens de burgemeester.  

De Commissie Integriteit stelt vast dat de behandeling van de integriteitsmeldingen jegens 

de ambtenaar plaatsvond volgens de Regeling integriteitsmeldingen ambtenaren 

Bloemendaal en Heemstede 2019. In de regeling wordt ervan uitgegaan “dat de 

gemeentesecretaris verantwoordelijk is voor het behandelen van de melding van 

integriteitsschendingen door werknemers, tenzij de gemeentesecretaris zelf onderwerp is 

van de integriteitsmelding.” De melding is door de gemeentesecretaris behandeld en 

vervolgens naar aanleiding van een nieuwe melding door het college van B&W. Uit het 

hoorgesprek met de burgemeester, alsmede uit de notulen van het betreffende overleg van 

het college, volgt niet dat de burgemeester in die behandeling een sturende rol heeft gehad 

of het college op andere wijze heeft proberen te beïnvloeden.  

De tweede integriteitsschending die de melder beschrijft is die van belangenverstrengeling. 

Melder stelt dat, omdat de burgemeester betrokken was als opdrachtgever bij de situatie 

rondom de integriteitsmelding jegens een ambtenaar, er sprake zou zijn van 

belangenverstrengeling. Uit het hoorgesprek met de burgemeester, alsmede uit de notulen 

van het overleg van het college waar de melding is besproken valt eveneens niet op te 

maken dat de burgemeester andere belangen zou dienen dan het algemeen belang.  
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Dit mede gelet op het feit dat de melding volgens de integriteitsprocedure voor 

ambtenaren door de gemeentesecretaris is behandeld. Het voorgelegde advies aan het 

college in het collegevoorstel over de afhandeling van de melding is overgenomen en louter 

als hamerstuk door het college behandeld.  

 

5. Conclusies en aanbevelingen 

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

die wijzen op belangenverstrengeling of vooringenomenheid bij de burgemeester. Er is 

daarmee dus geen sprake van een integriteitsschending. 

Aanbevelingen aan de locoburgemeester 

Op grond van artikel 4 lid 8 van het Protocol Integriteitsmeldingen politieke ambtsdragers 

doet de Commissie Integriteit de volgende aanbevelingen aan de locoburgemeester: 

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. 

3.  Overige opmerkingen 

De Commissie Integriteit is van mening dat de afhandeling door het college van B&W van 

de melding jegens een ambtenaar het risico van een schijn van belangenverstrengeling zou 

kunnen oproepen. In geval van behandeling van een integriteitsmelding door het college, 

waarbij een (of meerdere) van de collegeleden op enige manier onderdeel van is geweest, 

adviseert de Commissie Integriteit om zich te onthouden van enige inmenging in de 

besluitvorming rondom de integriteitsmelding.  Dit kan vastgelegd worden in het 

constituerend beraad bij de start van een nieuw collegeperiode. 

6. 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 
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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 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. 

 

6. Bronnen 

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

oud-raadslid 

2. 02-02-2021 brief van de burgemeester aan melder (i.a.a. fractievoorzitters en oud-

raadslid) (2021000378) 

3. 11-02-2021 Raadvragen van melder n.a.v. de brief van de burgemeester van 2 februari 

2021 

4. 19-02-2021 Integriteitsmelding jegens burgemeester n.a.v. de brief van 2 februari 2021 

5. 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 

6. 09-03-2021 Brief van de burgemeester aan melder n.a.v. raadsvragen van melder 

(i.a.a. fractievoorzitters)  

7. 16-03-2021 Integriteitsmelding jegens burgemeester n.a.v. de brief van 9 maart 2021 

8. 16-03-2021 Integriteitsmelding jegens ambtenaar n.a.v. de brief van 9 maart 2021 

(vertrouwelijk) 

9. 25-03-2021 antwoord FG op melding misbruik privacygevoelige gegevens (806550) 

10. 29-03-2021 Reactie gemeentesecretaris op melding jegens ambtenaar (vertrouwelijk) 

11. 10-04-2021 Reactie melder op brief gemeentesecretaris (vertrouwelijk) 

12. 21-06-2021 Brief college afhandeling melding jegens ambtenaar (vertrouwelijk) 

13. 21-06-2021 Integriteitsmelding jegens burgemeester n.a.v. brief college van  

21 juni 2021 

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

 

7.  Reactie van de politieke ambtsdrager 

Het rapport van bevindingen is op 15 augustus 2022 voor een zienswijze voorgelegd aan de 

burgemeester. Hij heeft de volgende reactie gegeven: “Het rapport van bevindingen zoals 

toegezonden op 15 augustus jl. met dossiernummer 906462 geeft voor mij geen aanleiding 

tot inhoudelijke reactie. In zijn algemeenheid acht ik het opportuun nog eens te benadrukken 

dat een burgemeester een procesmatige rol heeft die inhoudt dat bestuurlijke 

aangelegenheden krachtens geldende procedures en wet- en regelgeving worden behandeld. 

Dat is ook mijn leidraad geweest in de onderhavige casus.” 
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7. Naschrift van de commissie Integriteit 

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. 

 

 

 


