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1. Aanleiding en verzoek 

In dit rapport geeft de Commissie Integriteit van de gemeente Bloemendaal, op verzoek van de 

burgemeester van Bloemendaal, een oordeel over de vraag of de melding integriteitsschending 

onder dossiernummer 2020002274 onderzoekswaardig is en eventueel aanleiding geeft tot 

vervolgstappen. Deze melding is gedaan door de heer L. Heukels, in zijn hoedanigheid als 

gemeenteraadslid van Bloemendaal. Mevrouw M. Roos en de heer R. Slewe hebben op 29 juni 

2020 aangegeven kennis te hebben van de melding van de heer Heukels en deze te 

ondersteunen. Zij hebben hierop een nadere toelichting gegeven. Deze nadere toelichting 

bevatte geen nieuwe feitelijke informatie. Om die reden zal de Commissie zich in haar reactie 

beperken tot de melding van de heer Heukels van 5 juni 2020. 

De betreffende melding van de heer Heukels betreft het ernstige vermoeden dat de heer Doorn 

niet integer heeft gehandeld gelet op de morele waarden die gelden in zijn functie als lid van de 

werkgeverscommissie. De melding ziet specifiek op de rol van de heer Doorn in de 

sollicitatieprocedure voor het aanstellen van een plaatsvervangend griffier.  

Begrenzing van het onderzoek 

Reeds in december 2020 is door de burgemeester een rapport 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 overgedaan naar 

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 

Voor de functie van plaatsvervangend griffier is een vacature uitgezet. Hiervoor werd in de 

eerste ronde geen geschikte kandidaat gevonden. Daarom is een tweede ronde ingezet. Binnen 

de werkgeverscommissie is toen gesuggereerd om actiever binnen het eigen netwerk te kijken 

naar geschikte kandidaten. In de tweede sollicitatieronde zijn verschillende sollicitaties 

binnengekomen, onder meer van een kennis van raadslid Doorn, die op zijn aanraden had 

gesolliciteerd.   

Raadslid Doorn was als lid van de werkgeverscommissie betrokken bij de eerste beoordeling van 

de cv’s. Daarnaast heeft hij zogenaamde ‘klik-gesprekken’ gevoerd met de kandidaten, als 
vervangend lid van de sollicitatiecommissie. Hij verving mevrouw Voorham (D66) die wel 

benoemd was in de sollicitatiecommissie, maar wegens drukte geen van de gesprekken heeft 

kunnen bijwonen. 

Na de eerste sollicitatieronde bleven 2 geschikte kandidaten over. Eén van hen was de kandidaat 

die op aanraden van de heer Doorn had gesolliciteerd. De heer Doorn heeft duidelijk zijn 

voorkeur uitgesproken voor de kandidaat die op zijn aanraden had gesolliciteerd. In eerste 

instantie is echter door de griffier en de voorzitter van de werkgeverscommissie gekozen voor de 

andere kandidaat. Die kandidaat heeft zich echter teruggetrokken uit de procedure, waarna 

alsnog de kandidaat is gekozen die op aanraden van Doorn had gesolliciteerd. 

Hierop is een melding integriteit ingediend tegen raadslid Doorn. Strekking van de melding was 

dat Doorn te veel invloed zou hebben gehad op de sollicitatieprocedure. Door zijn persoonlijke 

betrokkenheid bij de kandidaat én het feit dat hij als lid van de werkgeverscommissie in 
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hiërarchische verhouding staat tot de andere leden zou de sollicitatiecommissie niet in vrijheid 

een oordeel hebben kunnen vellen.  

3. Normenkader 

 

a. Wettelijk kader 

Op grond van de Gemeentewet benoemt, schorst en ontslaat de gemeenteraad de griffier en 

de medewerkers van de griffie. Deze bevoegdheid kan niet worden overgedragen aan de 

werkgeverscommissie. Het benoemingsbesluit van de (plaatsvervangend) griffier wordt 

derhalve door de raad genomen. Ingevolge artikel 83 van de Gemeentewet kan een 

Werkgeverscommissie worden ingesteld om de werkzaamheden rondom deze 

besluitvorming uit te voeren. De instelling van deze commissie binnen de gemeente 

Bloemendaal is vastgelegd in de Verordening werkgeverscommissie Bloemendaal 2020. 

Voorts worden in artikel 15 van de Gemeentewet de handelingen genoemd die waarvan het 

een raadslid verboden is ze uit te voeren (verboden handelingen). Geen van deze 

handelingen ziet echter op deelname aan sollicitatieprocedures en daarmee is ook hier geen 

sprake van een overtreding van een norm.  

Hiermee is geen sprake van overtreding van enig relevant wettelijk voorschrift. 

 

b. Gedragscode 

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

aanleiding tot het vaststellen van schending van enig voorschrift daaruit. Deze gedragscode 

heeft geen betrekking op de betrokkenheid bij sollicitatieprocedures, maar gaat voornamelijk 

in op declaraties, het aannemen van geschenken, het melden van nevenfuncties, het 

voorkomen van belangenverstrengeling en de wens om processtappen te benoemen inzake 

het melden van integriteitsschendingen.  

 

c. Verordening werkgeverscommissie Bloemendaal 2020 

Artikel 1 van deze verordening geeft de werkgeverscommissie de bevoegdheid om het 

werkgeverschap uit te oefenen ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie 

werkzame ambtenaren. De verordening beschrijft echter niet op welke wij deze bevoegdheid 

vormgegeven moet worden Het stond de werkgeverscommissie dus vrij om naar eigen 

goeddunken invulling te geven aan de sollicitatieprocedure. Gelet op de inhoud van het 

dossier zijn hierover weloverwogen besluiten genomen.  

 

 

4. Overwegingen en bevindingen  

Gelet op de inhoud van het dossier lijkt er geen sprake te zijn van een overtreding van de 

Gedragscode of enig andere relevante norm. Uit de verklaringen van alle betrokkenen blijkt 

duidelijk een objectieve afweging van de belangen waardoor tot de gekozen kandidaat is 

gekomen. Wel geeft de gevolgde sollicitatieprocedure – die leidde tot vermoedens van mogelijk 

niet integer handelen – aanleiding tot heroverweging. Aanpassing van deze procedure en 

duidelijke afspraken over betrokkenheid bij deze procedure zouden soortgelijke vermoedens in 

de toekomst kunnen voorkomen. 

 

a. Betrokkenheid bij sollicitatieprocedure 

Ondanks dat niets is opgenomen in de Gedragscode over de betrokkenheid van raadsleden 

bij sollicitatieprocedures strookt het met de goede gedragsnormen en voorkomt het de schijn 

van partijdigheid om betrokkenheid bij een sollicitatieprocedure - waar het de sollicitatie van 
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een kandidaat betreft die een bekende is van het betrokken raadslid (of zoals i.c. heeft 

gesolliciteerd op verzoek van het raadslid) - zo veel mogelijk te beperken. Het verdient 

daarom aanbeveling om afspraken binnen de raad te maken over transparantie ten opzichte 

van enige betrokkenheid bij de sollicitant en betrokkenheid van het raadslid bij de verdere 

sollicitatieprocedure. 

 

b. De sollicitatiecommissie 

De sollicitatiecommissie – ingesteld door de werkgeverscommissie – bestond uit 3 

raadsleden. Eén lid (mevrouw Voorham) heeft – zo volgt uit de stukken – aan niet één van de 

gesprekken met de kandidaten deelgenomen. Uit de vervanging van dit commissielid door 

raadslid Doorn volgde een situatie waaruit een schijn van niet integer handelen heeft kunnen 

ontstaan. De Commissie geeft mee dat de vervanging van een lid van de sollicitatiecommissie 

op eenzelfde, transparante wijze dient te gebeuren als de aanstelling van de leden, waarbij 

rekening wordt gehouden met eventuele betrokkenheid van het vervangend lid bij de 

kandidaten.   

  

5. Conclusies en aanbevelingen 

Gelet op het gehele dossier en bovenstaande overwegingen komt de Commissie tot het oordeel 

dat geen sprake is geweest van niet integer handelen door de heer Doorn in zijn betrokkenheid 

bij de sollicitatieprocedure voor het aanstellen van de plaatsvervangend griffier. De Commissie 

ziet – gelet op artikel 4 lid 8a van het Protocol Integriteitsmeldingen politieke ambtsdragers, 

gemeente Bloemendaal 2020 - geen aanleiding tot een nader onderzoek, nu er geen 

aanwijzingen zijn dat sprake is geweest van oneigenlijke beïnvloeding of enige ander vorm van 

machtsmisbruik. Ook zijn geen andere relevante normen geschonden. 

Wel concludeert de Commissie dat de door de werkgeverscommissie gekozen werkwijze 

aanleiding kan geven tot vermoedens van niet integer handelen. 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 de betrokkenheid van raadsleden bij 

sollicitatieprocedures, waarin aandacht is voor actieve transparantie over betrokkenheid 

(direct melden bij binnenkomst sollicitatie), betrokkenheid bij schriftelijke beoordeling en 

betrokkenheid bij gesprekken; 

b. Adviseer de werkgeverscommissie om duidelijke afspraken vast te leggen over deelname aan 

een sollicitatiecommissie, waaronder afspraken over afwezigheid en vervanging; 

 

6. 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 volledige inhoud van de hoorverslagen 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 (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 
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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. Zienswijze de heer M. Doorn d.d. 28 september 2021 op het conceptrapport van de 

Commissie. 

2. Zienswijze de heer M. Doorn d.d. 31 december 2020 op het conceptrapport van de 

burgemeester 

3. Verzoek tot zienswijze aan de heer M. Doorn d.d. 31 december 2020  

4. Conceptrapport van burgemeester met aanvullende bevindingen en conclusie  

5. Verslag hoorgesprek de heer Doorn d.d. 3 september 2020 (geheim) 

6. Verslag hoorgesprek de heer X (griffiemedewerker) d.d. 24 augustus 2020 (geheim) 

7. Verslag hoorgesprek mevrouw Y (griffiemedewerker) d.d. 28 juli 2020 (geheim) 

8. Verslag hoorgesprek mevrouw M. Roos, de heer R. Slewe en de heer L. Heukels d.d. 20 juli 

2020 (geheim) 

9. Gespreksverslag hoorgesprek mevrouw Z (griffiemedewerker) d.d. 17 juli 2020 (geheim) 

10. Integriteitsmelding van de heer L. Heukels jegens de heer M. Doorn d.d. 30 juni 2020  

11. Integriteitsmelding van mevrouw M. Roos jegens de heer M. Doorn d.d. 29 juni 2020  

12. Mail de heer Slewe d.d. 24 juni 2020 met verzoek om samen gehoord te worden met 

mevrouw Roos en de heer Heukels 

13. Brief burgemeester aan raad d.d. 18 juni 2020 met toezending rapport van bevindingen n.a.v. 

integriteitsmelding van 5 juni 2020 jegens het raadslid de heer M. Doorn  

14. Zienswijze de heer M. Doorn d.d. 17 juni 2020 n.a.v. conceptrapport van bevindingen. 

15. Brief burgemeester aan de heer Doorn d.d. 15 juni 2020 met verzoek om een zienswijze op 

rapport van bevindingen (2020002279) 

16. Verslag hoorgesprek met de heer T. Bruggeman (voorzitter werkgeverscommissie) d.d. 12 

juni 2020 (geheim) 

17. Reflectie Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke ambtsdragers (CAOP) d.d. 11 juni 2020  

18. Integriteitsmelding van de heer L. Heukels d.d. 5 juni 2020 jegens de heer M. Doorn inzake 

sollicitatieprocedure plv griffier  

19. Verordening werkgeverscommissie gemeente Bloemendaal 2020 

 

8. Reactie van de heer M. Doorn 

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

vinden in het oordeel van de Commissie.  
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9. Naschrift van de Commissie Integriteit op de reactie van de heer Doorn 

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

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


