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1. Aanleiding en verzoek 

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

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

dossiernummer 2020002528 onderzoekswaardig is en welke vervolgstappen er 

mogelijkerwijs gezet moeten worden. Deze melding is gedaan door de heer R.M. Slewe in 

zijn hoedanigheid als gemeenteraadslid van Bloemendaal. 

In dit dossier valt op dat er feitelijk meerdere meldingen door elkaar lopen. Zo wordt niet 

alleen de melding van de klager besproken, maar ook het dossier dat besproken wordt in 

de nog in te stellen raadscommissie integriteit. Het betreft hier niet de melding waar dit 

advies over gaat, maar de aanleiding waarvoor de raadscommissie integriteit wordt 

ingesteld, namelijk die commissie die de integriteit (althans de schijn van 

integriteitsschending) van een ander raadslid, namelijk de heer Doorn, wil onderzoeken.  

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 in een eerder 

moment in een hoorgesprek gedaan. Omdat dit een lopend dossier is zijn alleen die 

stappen uit de Verordening Commissie Integriteit en het Protocol Integriteitsmeldingen 

doorlopen die nodig waren voor de afdoening van dit dossier. 

In dit advies heeft onze Commissie zich beperkt tot de integriteitsmelding van de heer 

Slewe en dus niet tot zijn klacht. Zie daarvoor ook de analyse van CAOP. De overige 

onderwerpen komen terug in één of meer andere dossiers.  

Hoewel de heer Slewe volgens het dossier de melding inmiddels heeft ingetrokken, is een 

behandeling en advies op zijn plaats. De melding is immers ook bekend bij genoemde 

raadsleden (en ook in het openbaar geuit) waarover hij zijn beklag heeft gedaan en deze 

hebben het recht om te weten hoe in voorkomende gevallen hierop geacteerd wordt. De 

burgemeester heeft ook (gelet op de verslagen hoorgesprekken) besloten om de melding 

formeel af te ronden.  

 

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

In de periode van 13 mei tot 28 mei 2020 ontstaat er bij raadsleden twijfel en commotie 

over een mogelijk belangenverstrengeling van één van de raadsleden, de heer Doorn. Deze 

zou, volgens de melder, als adviseur werken voor een organisatie (Wibaut) die belangen 

zou hebben in Bloemendaal en voor de uitvoering daarvan de medewerking van de 

gemeente nodig heeft. 

Op 28 mei 2020 is een initiatiefvoorstel van een aantal raadsleden om een raadscommissie 

integriteit in te stellen, bestaande uit een vertegenwoordiging van de gemeenteraad, van 

de agenda afgehaald. Tijdens de voorbereiding van dit voorstel zou blijken dat voor het 

raadslid Slewe geen plaats in deze raadscommissie is ingeruimd. 

Dezelfde dag, 28 mei 2020, diende de heer R.M. Slewe per mail een klacht tegen zijn 

mederaadsleden in, in de vorm van een melding schending integriteit. De heer Slewe 

beklaagt zich in deze melding over het feit dat een deel van de raadsleden hem kennelijk 
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niet geschikt acht om plaats te nemen in een door de raad in te stellen commissie die de 

schijn van belangenverstrengeling van de heer Doorn moet onderzoeken. De heer Slewe 

heeft deze opvatting ‘van horen zeggen’. In de melding stelt de heer Slewe dat hij als 

gekozen raadslid dezelfde rechten heeft als ieder ander raadslid. 

Op 29 juni 2020 trekt de heer Slewe, eveneens per mail, om hem moverende redenen zijn 

melding in. 

 

3. Bevindingen  

a. Raadsinitiatief 

Een aantal raadsleden heeft het initiatief genomen om een raadscommissie integriteit in te 

stellen met als doel de integriteit van een mederaadslid, de heer Doorn, te beoordelen. 

Ieder raadslid heeft het recht om zelfstandig of in gemeenschap een initiatiefvoorstel te 

doen. De raad besluit, nadat hij het college heeft gehoord, over het voorstel bij 

meerderheid.   

b. Raadscommissie 

Het instellen van een raadscommissie is het exclusieve recht van de gemeenteraad, op 

grond van artikel 82 Gemeentewet. Raadsleden hebben behoefte aan ondersteuning bij het 

uitoefenen van hun functie en kunnen daarbij zelf bepalen of dit via een raadscommissie of 

op een andere wijze wordt geregeld.  

Het instellen van een raadscommissie is per definitie een politiek proces. Dit blijkt ook uit 

de hoorverslagen. De gesprekken tussen de raadsleden onderling verliepen vooral 

bilateraal, er is ook afgezien van een coördinerend gesprek in het presidium. Hoewel deze 

werkwijze niet gebruikelijk is (zie Reglement van orde voor de vergadering en andere 

werkzaamheden van de raad gemeente Bloemendaal 2020), is hiertegen geen formeel 

bezwaar, immers de Gemeentewet stelt hiervoor geen nadere regels.  

c. Samenstelling van de raadscommissie 

De samenstelling van de raadscommissie wordt geregeld in artikel 82 lid 3 Gemeentewet. 

Deze stelt dat er sprake moet zijn van een evenwichtige samenstelling. De wet regelt niet 

hoe de raadscommissie feitelijk moet worden samengesteld en welke uitsluitingsgronden 

er zijn.   

Indien het een voorstel betreft tot het instellen van een raadscommissie verlangt de wet 

een schriftelijke stemming over de benoeming van personen. Omdat dit initiatiefvoorstel 

niet in behandeling is genomen heeft de stemming niet plaats gevonden.  

d. Uitsluiting de heer Slewe 

In het proces van de samenstelling van de raadscommissie zijn de initiatiefnemers kennelijk 

(informeel) tot de conclusie gekomen dat het niet wenselijk is dat de heer Slewe lid zou 

worden van deze raadscommissie. De motivatie hiervoor lag in het feit dat de heer Slewe in 

het voortraject via social media vooringenomen standpunten zou hebben geventileerd.  

Sommige raadsleden/initiatiefnemers hebben hierdoor het vertrouwen in de 

onafhankelijke oordeelsvorming van de heer Slewe in twijfel getrokken. 



   

 

  4 

 

e. Wettelijk kader 

Voor de samenstelling van een raadscommissie zijn beperkte wettelijke voorschriften. 

Artikel 82 van de Gemeentewet schrijft het recht tot instelling voor, maar niet de 

samenstelling. De wet spreekt in dit artikel wel van een evenwichtige samenstelling en 

afspiegeling van de raad. Voor iedere raadscommissie kan ieder raadslid zich kandideren, in 

een besloten schriftelijke procedure wordt dan over de samenstelling gestemd. Er zijn er 

geen middelen of mogelijkheden om een gewenste evenwichtige samenstelling af te 

dwingen.  

f. Gedragscode 

De gedragscode integriteit raadsleden (2017) biedt geen houvast voor nadere afwegingen. 

Deze gedragscode heeft geen betrekking op uitingen of handelwijze van raadsleden, 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.  

g. Reglement van orde voor vergaderingen 

Artikel 33 van het reglement regelt alleen de wijze waarop een initiatiefvoorstel ingediend 

moet worden. 

 

4. Conclusies en beoordeling 

De kern van de klacht/melding: uitsluiting bij de samenstelling van een raadscommissie 

In dit dossier zijn alle betrokkenen gehoord in een periode dat de Commissie Integriteit nog 

niet bestond. Wij beperken ons in dit advies tot de melding van de heer Slewe, te weten: 

De heer Slewe heeft, op basis van meldingen in het informele circuit, vernomen dat hij niet 

zou worden toegelaten tot een door de raad in te stellen commissie integriteit. De heer 

Slewe is van mening dat een gekozen raadslid niet geweigerd mag worden op grond van 

zijn persoonlijke mening die hij in het openbaar heeft geuit.  

Alles overziende komt de Commissie Integriteit, op basis van het dossier, tot de volgende 

conclusies: 

1. Conclusie I: er is geen sprake van een integriteitsschending door betrokken raadsleden 

bij het voornemen een raadscommissie integriteit in te stellen. 

In het politieke proces om tot een dergelijke raadscommissie te komen, overleggen 

raadsleden frontstage en backstage. Daarin worden persoonlijke opvattingen 

geventileerd en voorkeuren uitgesproken. Dit is voor sommige betrokkenen niet altijd 

fijn of vlijend, maar behoort tot de orde der dingen en is inherent aan het politieke 

bedrijf. Er zijn dus geen (formele) gronden waarop de conclusie van integriteitschending 

is gebaseerd. De gedragscode biedt hiertoe ook geen aanleiding omdat daarin geen 

artikelen zijn opgenomen die over gewenste omgangsvormen spreken.  

 

2. Conclusie II: de heer Slewe is niet feitelijk buitengesloten 

Het instellen van de beoogde raadscommissie heeft feitelijk niet plaats gevonden. Indien 

het wel tot stemming was gekomen, had de heer Slewe zich kandidaat kunnen stellen, 
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eventueel met een stemverklaring. De raadsleden hadden in het openbaar een 

toelichting kunnen geven of eveneens een stemverklaring kunnen afleggen. Pas na de 

stemming zou duidelijk zijn geworden of de heer Slewe daadwerkelijk uit de 

raadscommissie zou zijn geweerd. 

 

5. Aanbevelingen aan de burgemeester 

Op grond van het protocol artikel 4, lid 8a van het Protocol Integriteitsmeldingen politieke 

ambtsdragers, gemeente Bloemendaal 2020, 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.    

 

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 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.  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. De Commissie Integriteit is echter van mening, anders 

dan het advies van CAOP, dat het wenselijk is om, in het geval de melding/klacht openbaar 

wordt, deze wel te behandelen. Het gevaar bestaat immers dat degene(n) waarover een 
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klacht is ingediend publiekelijk worden beschuldigd zonder zich daar in de openbaarheid en 

formeel tegen te kunnen verweren. 

 

2. Advies aan de raad inzake uitsluiting van raadsleden in een raadscommissie 

De Commissie Integriteit geeft de raad, in zijn algemeenheid, het advies om in voorkomende 

gevallen uiterste terughoudendheid te betrachten bij het eventueel uitsluiten van raadsleden 

in een raadscommissie. Met deze terughoudendheid wordt invulling gegeven aan de geest 

van artikel 82 lid 3 van de Gemeentewet.  

 

3. Advies aan het college inzake initiatiefvoorstellen 

Hoewel het niet direct tot deze casus behoort vragen wij uw aandacht voor het volgende: 

Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om een initiatiefvoorstel in te dienen en te 

behandelen. Artikel 147a van de Gemeentewet schrijft voor dat de raad geen besluit neemt 

dan nadat het college in de gelegenheid is gesteld haar wensen en bedenkingen kenbaar te 

maken. Dat is een logische gedachtegang bij alle voorstellen van de raad, immers, het college 

is het orgaan dat de besluiten van de raad moet uitvoeren. Een uitzondering is het instellen 

van een raadscommissie, dit is nu eenmaal het exclusieve recht van de raad. In deze casus 

heeft het college een indringend advies uitgebracht, mede gebaseerd op de Bloemendaalse 

gedragscode. (Terzijde: ons is niet helemaal duidelijk waar dit initiatiefvoorstel botst met de 

gedragscode). Gelet op bovenstaande past naar onze mening een zekere terughoudendheid 

van het College in het geven van een advies aan de raad over het instellen van een 

raadscommissie.  

 

8. Bronnen 

De volgende interne bronnen zijn door de Commissie Integriteit geraadpleegd: 

1. Klacht van de heer R. Slewe tegen raadsleden/melding schending integriteit d.d. 

28 mei 2020 

2. Reflectie Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers (CAOP) 

3. Verslag hoorgesprek mevrouw M. Roos, de heer R. Slewe en de heer L. Heukels 

d.d. 20 juli 2020 (geheim) 

4. Verslag hoorgesprek mevrouw S. Kuijs d.d. 1 juli 2020 (geheim) 

5. Verslag hoorgesprek van de heer H.A.L. Schell d.d. 1 juli 2020 (geheim) 

6. E-mail van 29 juni 2020 van de heer R. Slewe waarin hij mededeelt dat hij zijn 

melding intrekt. 

7. Verslag hoorgesprek met de heer A. Burger d.d. 29 juni 2020 (geheim) 

8. Verslag hoorgesprek van de heer R. Kruijswijk d.d. 26 juni 2020 (geheim) 

9. Brief college d.d. 28 mei 2020 met wensen en bedenkingen n.a.v. 

initiatiefvoorstel d.d. 28 mei 2020 

10. Zienswijzen van de heer Schell, mevrouw Kuijs, de heer Burger en de heer 

Kruijswijk op het conceptrapport van bevindingen 

11. Reglement van orde van de gemeenteraad 2020 

12. Gedragscode integriteit raadsleden van 2017 
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9. Reacties van de betrokken raadsleden op dit advies 

Het conceptrapport van bevindingen is voorgelegd aan de heer Burger, de heer Kruijswijk, 

de heer Schell en mevrouw Kuijs. Zij hebben aangegeven dat zij geen aanleiding hebben 

voor nader commentaar/dat zij niets hebben toe te voegen aan het rapport van 

bevindingen. 

10.         Naschrift van de Commissie Integriteit op de binnengekomen reacties 

De reacties van de betrokken raadsleden geven de Commissie Integriteit geen aanleiding tot 

aanpassing van het oorspronkelijk advies. Daarmee is voor de Commissie Integriteit dit 

dossier gesloten. 


