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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 in de e-mail van 27 november 2021, onder dossiernummer 

945881, onderzoekswaardig is en welke vervolgstappen er mogelijkerwijs gezet moeten 

worden. Deze melding is gedaan door mevrouw M. Roos, gemeenteraadslid van 

Bloemendaal (hierna te noemen: melder).  

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

Melder stelt dat zij de burgemeester bij herhaling heeft gevraagd om inzage in de 

afhandeling van integriteitsmeldingen. De burgemeester heeft hier brieven over gestuurd, 

maar volgens melder zijn die brieven onduidelijk. Melder is bezorgd dat een aantal 

integriteitsmeldingen is afgekocht.  

Omdat melder geen inzage krijgt dient zij een integriteitsmelding in tegen de burgemeester. 

Volgens melder is sprake van gebrek aan transparantie in de handelwijze van de 

burgemeester en zij vermoedt dat de burgemeester de regels niet naleeft die gelden voor 

de afwikkeling van integriteitsmeldingen. Daarnaast doet de burgemeester volgens melder 

tegenstrijdige mededelingen en legt hij onjuiste verklaringen hierover af aan de pers. 

3. Normenkader 

Wettelijk kader 

Artikel 180, eerste en derde lid, van de Gemeentewet: De burgemeester is aan de raad 

verantwoording schuldig over het door hem gevoerde bestuur. Hij geeft mondeling of 

schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen, tenzij het verstrekken ervan 

in strijd is met het openbaar belang. 

4. Bevindingen 

Melder heeft de burgemeester verzocht om informatie te verstrekken over de afhandeling 

van integriteitsmeldingen, omdat daarover onduidelijkheid zou bestaan. De daarover door 

de burgemeester verstrekte informatie neemt die onduidelijkheid niet weg, aldus melder. 

Melder geeft aan dat zij zich ernstig zorgen maakt dat integriteitsmeldingen worden 

afgekocht. 

De burgemeester heeft de raad geïnformeerd over de afhandeling van 

integriteitsmeldingen in een brief van 14 september 2021. Daarnaast heeft de 

burgemeester bij brief van 19 oktober 2021 aan melder laten weten dat haar verzoek om 

inzage in integriteitsdossiers wordt geweigerd, omdat dit in strijd zou zijn met het openbaar 

belang. Hij wijst melder er in deze brief ook op dat de gemeenteraad met de brief van 14 

september 2021 actief is geïnformeerd over de aantallen integriteitsmeldingen die sinds 

2O18 tot heden zijn ingediend, dat hierin de stand van zaken is gemeld en daarbij ook is 

aangegeven of deze door inwoners of raadsleden zijn ingediend. De burgemeester heeft de 

raad daarmee voorzien van alle relevante informatie voor de uitoefening van zijn taak, zoals 

artikel 169 lid 2 van de Gemeentewet beoogt en daarmee is voldaan aan de wettelijk 

geregelde actieve informatieplicht, aldus de burgemeester. 

De burgemeester heeft op grond van artikel 169 (als lid van het college) en artikel 180 (als 

burgemeester) van de Gemeentewet de plicht om de raad te informeren en door een of 
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meer leden van de raad gevraagde inlichtingen te verstrekken, tenzij het verstrekken ervan 

in strijd is met het openbaar belang. 

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 

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 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 weigering van de 

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

integriteitskwesties zijn. 

5. Conclusies en aanbevelingen 

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, 

waarbij het aan de raad is om daar een uitspraak over te doen. Om die reden concludeert 

de commissie dat er geen nader onderzoek hoeft plaats te vinden naar deze melding door 

de commissie of de locoburgemeester. 

 

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

Op grond van het protocol artikel 4, lid 8 doet de Commissie Integriteit de volgende 

aanbevelingen aan de locoburgemeester: 

1. Geen nader onderzoek instellen 

Zoals hierboven is gemotiveerd ziet de Commissie Integriteit geen aanleiding tot een nader 

onderzoek. 

 

2. Openbaarheid van behandeling 

Dit advies in de openbaarheid te bespreken met de gemeenteraad.   

 

6. Er is afgezien van horen 

Gelet op het feit dat het een politieke kwestie betreft is afgezien van het horen van 

betrokkene door de Commissie. 

7. Bronnen 

De volgende bronnen zijn door de Commissie Integriteit geraadpleegd: 

1. Integriteitsmelding raadslid Roos d.d. 27 november 2021 

2. Beantwoording raadsvragen Hart voor Bloemendaal over integriteitsmeldingen raadslid 

d.d. 17-01-21 

3. Brief van college aan de raad inzake aantallen raadsvragen-inlichtingenverzoeken, 

integriteitsmeldingen en Wob-verzoeken 2020 d.d. 15 april 2021 

4. Beantwoording raadsvragen Zelfstandig Bloemendaal d.d. 20 april 2021 

5. Beantwoording raadsvraag Hart voor Bloemendaal inzake openstaande 

integriteitsmeldingen d.d. 23 augustus 2021 

6. Brief van de burgemeester aan de raad - stand van zaken integriteitsmeldingen d.d. 14 

september 2021 

7. Brief van college aan raadsleden – reactie op verzoek om inzage d.d. 19 oktober 2021  

8. Reflectie CAOP 10 april 2019 

8. Reactie van de politieke ambtsdrager 

Het rapport van bevindingen is voor een zienswijze voorgelegd aan de burgemeester. Hij gaf 

de volgende reactie op het rapport: “Ik kan mij vinden in de conclusies van de commissie 

integriteit. Overigens neem ik afstand van de aannames en eigen gevolgtrekkingen van de 

melder.” 

9. Naschrift van de Commissie Integriteit op de binnengekomen reactie 

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.  

 


