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Geachte leden van de raad,

Het doet mij goed dat u thans de integriteitsmeldingen die vanuit de fractie van Hart voor

Bloemendaaltegen mij zijn ingebracht daadwerkelijk afhandelt' lk zie het als een volgende

stap naar volwassen en weerbaar openbaar bestuur in Bloemendaal dat er nu daadwerkelijk

actie wordt ondernomen. Dat uw raad begin 2020 een protocol voor de afhandeling van

integriteitsmeldingen in besluitvorming neemt, acht ik ook een zeer pos¡tieve ontwikkeling'

De portefeuillehouder heeft mij in de gelegenheid gesteld inhoudelijk commentaarte geven

op ieder van de voorliggende dossiers. lk heb mij daarop beraden' Na ampele overwegingen

heb ik besloten dat niet te doen. Nu al acht ik de ambtelijke inzet om alle

integriteitsmeldingen af te doen volstrekt disproportioneel en systeemontwrichtend' lk kies

er daarom voor er op te vertrouwen dat hier sprake is van een zorgvuldige en nauwgezette

a mbtelij k-bestuurlij ke afha ndeling'

Mochten er zaken aan het licht komen die u tot het raadsoordeel brengen dat de integriteit

van uw burgemeester ter discussie staat dan zal ik niet aarzelen daaraan onmiddellijk

consequenties te verbinden'

lk heb wel de behoefte in algemene zin een aantal opmerkingen te maken' lk verzoek u die

in uw beraadslagingen over de afhandeling van de meldingen te betrekken'

ln de onderhavige dossiers doet zich de bijzondere situatie voor dat het raodsleden zijn die

integriteitsmeldingen doen over de burgemeester. Het valt bovendien op dat de aard van de

meldingen raakt aan persoonlijk belangen van de indieners' Het komt mij voor dat als

raadsleden die integriteitsmeldingen doen waarin persoonlijke belangen zichtbaar zijn

vervolgens in de gemeenteraad gaan oordelen over hun eigen meldingen de objectiviteit van

de besluitvorming over de integriteitsmeldingen in het geding raakt'
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Daarnaast rijst de vraag of er bij indiening van de integriteitsmeldingen geen sprake is van

integritisme? Worden meldingen ingelegd om daadwerkelijke misstanden aan de kaak te

stellen of fungeren ze om persoonlijke belangen en/of politieke doelen te dienen dan wel

om persoonlijke beschadiging van de beschuldigde te bewerkstelligen?

lk hoop dat u zich als gemeenteraad bij de behandeling van deze integriteitsmeldingen

nadrukkelij k ook laatstgenoe mde vrage n stelt'

Voor het overige behoud ik mij bij nieuwe feiten en omstandigheden of nieuwe

integriteitsmeldingen het recht voor om op een later tijdstip deze brief aan te vullen'

lk wens u veelwijsheid bij de verdere afhandeling van deze integriteitsmeldingen'

Met vriende lijke groet,

Elbert Roest


