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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 meldingen integriteitsschending (en de 

aanvullingen daarop) jegens de heer R. Kruijswijk (thans raadslid), onder dossiernummer 

202003697, onderzoekswaardig zijn en welke vervolgstappen er mogelijkerwijs gezet 

moeten worden. De meldingen jegens de heer Kruijswijk zijn op 12 en 13 juni 2020 

ingediend door respectievelijk de heer R.M. Slewe en mevrouw M. Roos-Andriesse in hun 

hoedanigheid als raadslid van de gemeente Bloemendaal. De meldingen van de heer Slewe 

en mevrouw Roos-Andriesse betreffen het ernstige vermoeden van (de schijn van) 

belangenverstrengeling en misbruik van macht door de heer Kruijswijk ten aanzien van het 

opleggen van geheimhouding op documenten in het dossier ‘Wethouder inzake 

Elswoutshoek’.  

De heer Slewe heeft op 13 juli 2019 een vergelijkbare melding ingediend jegens de heer 

Kruijswijk. De gemeenteraad heeft op 30 juni 2020 ingestemd met de bevindingen en 

conclusies van de burgemeester van de gemeente Bloemendaal, die de melding uit juli 

2019 heeft onderzocht. De conclusies van het onderzoek waren dat er geen 

integriteitsnormen zijn geschonden en dat het instellen van een nader 

integriteitsonderzoek niet aan de orde is. De heer Slewe en mevrouw Roos-Andriesse 

hebben na inzage in het integriteitsdossier ten behoeve van de behandeling in de raad op 

30 juni 2020 opnieuw meldingen ingediend jegens de heer Kruijswijk ten aanzien van 

dezelfde feiten.  

De Commissie Integriteit is verzocht om de meldingen van 12 en 13 juni 2020 te 

onderzoeken en haar bevindingen hierover te delen.  

Begrenzing van het onderzoek 

In dit onderzoek baseert de Commissie Integriteit zich op het dossier zoals dat is 

aangeleverd. De Commissie heeft geen noodzaak gezien aanvullende informatie op te 

vragen. Ook heeft de Commissie niet met de beklaagde of de melders in persoon 

gesproken, de hoorgesprekken zijn reeds op respectievelijk 26 juni 2020 en 23 juli 2020 

gevoerd.   

Ondanks dat de heer Slewe zijn melding (inclusief de aanvullingen daarop) inmiddels heeft 

ingetrokken, is een behandeling en advies nog steeds op zijn plaats. De melding is immers 

ook door mevrouw Roos-Andriesse ingediend en daarnaast heeft de heer Kruijswijk kennis 

van de meldingen die jegens hem zijn ingediend. Deze meldingen zijn ook in het openbaar 

geuit. De heer Kruijswijk heeft het recht om te weten hoe in voorkomende gevallen hierop 

geacteerd wordt.  

 

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

De beide melders stellen dat de heer Kruijswijk in 2015 documenten die hemzelf dan wel 

zijn politieke partij aangaan geheim heeft verklaard toen hij als wethouder betrokken was 

bij een collegebesluit tot opheffing van de geheimhouding van een aantal documenten 

waar het college eerder, namelijk op 4 november 2014, geheimhouding had opgelegd. Het 

betreft documenten in het dossier ‘Wethouder inzake Elswoutshoek’.  
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Tevens stelt één van de melders dat de heer Kruijswijk als raadslid heeft meegestemd in het 

Presidium over een onderzoek door het onderzoeksbureau Integis naar de gebeurtenissen 

rond Elswoutshoek in 2014 en meldingen die hemzelf aangaan.  

Melders stellen dat er sprake is van (de schijn van) belangenstrengeling en mogelijk 

machtsmisbruik door de heer Kruijswijk.  

De raad heeft op 30 juni 2020 ingestemd met de bevindingen en conclusies die betrekking 

hebben op de integriteitsmelding van 13 juli 2019 door de heer Slewe. Dit betreft een 

vergelijkbare melding tegen de heer Kruijswijk. Ten aanzien van de melding van 13 juli 2019 

is door de raad vastgesteld dat er geen integriteitsnormen zijn geschonden en is besloten 

om geen nader integriteitsonderzoek in te stellen.  

De heer Slewe en mevrouw Roos-Andriesse hebben na inzage in het integriteitsdossier ten 

behoeve van de behandeling in de raad op 30 juni 2020 opnieuw meldingen, die in dit 

rapport voorliggen, ingediend jegens de heer Kruijswijk. 

Zowel beklaagde als melders zijn door de burgemeester gehoord ten aanzien van de 

meldingen die zijn gedaan in juni 2020.  

De beklaagde heeft verklaard dat hij als wethouder in augustus 2015 moest meebeslissen 

over opheffing van de geheimhouding van een aantal documenten in het dossier 

‘Wethouder inzake Elswoutshoek’. Hij heeft in die collegevergadering, op een vraag van de 

toenmalig jurist van de gemeente, gezegd dat wat hem betreft van zoveel mogelijk stukken 

de geheimhouding moest worden opgeheven, tenzij door opheffing van de geheimhouding 

onevenredige benadeling van personen zou optreden. Er werd een collegevoorstel 

voorgelegd, waarin werd voorgesteld de geheimhouding van een aantal documenten op te 

heffen. De beklaagde stelt de inhoud van de geheime stukken nooit te hebben gezien. De 

inventarisatielijst van de geheime stukken die bij het collegevoorstel zat, was tamelijk 

globaal. Uit de inhoud van deze inventarisatielijst viel niet direct af te leiden dat er een 

persoonlijke e-mail van hem zelf geheim was verklaard, aldus beklaagde. De heer Kruijswijk 

heeft meegestemd over het collegevoorstel op basis van de argumenten die in het voorstel 

waren genoemd en de inventarisatielijst. Daarbij adviseerden de andere collegeleden om in 

te stemmen met het voorstel. De andere collegeleden hadden wel kennis genomen van de 

inhoud. Het collegebesluit was een zuiver bestuurlijke handeling conform het ambtelijk 

advies. Het collegebesluit betrof daarnaast uitsluitend de opheffing van geheimhouding en 

beslist niet de oplegging van geheimhouding op stukken, aldus de heer Kruijswijk.   

De melders zijn tegelijk gehoord. Hun mondelinge toelichting op de melding bevat geen 

nieuwe feitelijke informatie ten aanzien van hun schriftelijk ingediende meldingen en 

aanvullingen daarop. 

Op 1 juni 2021 heeft de heer Slewe zijn melding van 12 juni 2020 (inclusief de aanvullingen 

daarop) ingetrokken. 
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3. Normenkader 

a. Wettelijk kader 

- Artikel 14 van de Gemeentewet: de ‘eed’ of de ‘belofte’ die het onafhankelijk 
handelen van een raadslid in het openbaar vastgelegd; 

- Artikelen 28 en 58 van de Gemeentewet: gemeentelijke politieke ambtsdragers 

mogen niet deelnemen aan een stemming over “een aangelegenheid die hem 
rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger 

is betrokken”. 

b. Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers (2017) 

De gedragscode biedt geen bepalingen of houvast in dit dossier. 

c. Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 

gemeente Bloemendaal (2020) 

In artikel 2 van dit Reglement is het volgende bepaald:  

Lid 7. Het Presidium doet aanbevelingen aan de raad inzake de organisatie en het 

functioneren van de raad en de raadscommissies, inclusief de personele aspecten, 

voor zover het niet betreft de taken van de agendacommissie.  

Lid 8. Het Presidium stelt de termijnagenda vast en bespreekt de (lange) 

termijnplanning van zaken die in de raadscommissies en de raad aan de orde 

(moeten) komen.  

In artikel 3 van dit Reglement is het volgende bepaald: 

Lid 3. Het Seniorenconvent is een overlegplatform namens de raad voor 

vertrouwelijke spoedeisende kwesties waaronder: 

a. Vertrouwelijke onderwerpen die (nog) niet openbaar behandeld kunnen worden; 

b. Onderwerpen waarbij de privacy van personen in het geding is; 

c. De toepassing van de Gedragscode Integriteit; 

d. Andere situaties waarin de voorzitter een vertrouwelijk dan wel spoedeisend 

overleg noodzakelijk acht. 

 

4. Bevindingen 

In 2014 heeft een raadslid door middel van een informatieverzoek het college verzocht alle 

stukken te verstrekken van het dossier Wethouder inzake Elswoutshoek. Op 4 november 

2014 heeft het toenmalige college besloten (i.e. het geheimhoudingsbesluit) om de 

opgevraagde stukken, voor een groot deel onder oplegging van geheimhouding, aan het 

betreffende raadslid te verstrekken. De heer Kruijswijk was destijds raadslid en maakte 

geen deel uit van het college. De heer Kruijswijk heeft dus als raadslid niet meebeslist of 

kunnen meebeslissen over het geheim verklaren van de stukken in dit dossier. 
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Op 27 augustus 2015 heeft het college een wijzigingsbesluit genomen, waarmee het besluit 

tot oplegging van geheimhouding ten aanzien van een aantal stukken in het dossier is 

herroepen. De heer Kruijswijk heeft meebeslist over de wijziging van het 

geheimhoudingsbesluit, aangezien hij op dat moment wethouder was en dus lid van het 

college. Het wijzigingsbesluit had enkel gevolg voor de stukken in het dossier ‘Wethouder 

inzake Elswoutshoek’ waarvan het college op basis van nieuwe informatie tot de conclusie 

kwam dat geheimhouding moest worden herroepen.  

Het geheimhoudingsbesluit (genomen op 4 november 2014 door het college, waar de heer 

Kruijswijk geen deel van uitmaakte) bleef gelden voor de overige stukken. 

De Commissie Integriteit kan zich zowel in het advies van de huisadvocaat als in het oordeel 

van het CAOP vinden. 

De huisadvocaat heeft geconcludeerd dat de heer Kruijswijk niet heeft meebeslist over het 

besluit tot oplegging van geheimhouding van correspondentie die mogelijk op hem 

betrekking heeft. Op de correspondentie was namelijk al bij het geheimhoudingsbesluit van 

4 november 2014 geheimhouding opgelegd. Het wijzigingsbesluit had geen rechtsgevolg 

voor voornoemde correspondentie. De aangehaalde stelling in de integriteitsmelding van 

13 juni 2020 is naar de mening van de huisadvocaat dan ook onjuist. De Commissie 

Integriteit onderschrijft deze conclusie en de onderliggende redenering van de 

huisadvocaat. 

Het CAOP heeft op dit punt eenzelfde oordeel als de huisadvocaat. Daarnaast gaat het 

CAOP in op de rol en functie van het Presidium met het oog op de vraag of de heer 

Kruijswijk heeft deelgenomen aan een stemming in het Presidium over 

integriteitsonderzoeken waar hijzelf bij betrokken zou zijn. Volgens het Reglement van orde 

voor de raad van Bloemendaal doet het Presidium aanbevelingen aan de raad. Volgens 

datzelfde reglement is het Seniorenconvent het overlegplatform waar vertrouwelijke zaken 

worden besproken alsook de toepassing van de gedragscode integriteit. Gelet op de inhoud 

van onderliggend dossier kan niet worden geconcludeerd dat in het Presidium is gestemd 

over integriteitsonderzoeken waar de heer Kruijswijk bij betrokken zou zijn. Gezien het 

reglement van orde is het daarnaast ook niet aannemelijk dat in het Presidium is gestemd 

over integriteitsonderzoeken. 

Tenslotte valt de houding van de melders op in dit dossier. Uit het concept-verslag van het 

hoorgesprek van de melders en de lange e-mailwisselingen blijkt de neiging van de melders 

zich te willen bemoeien met het proces van onderzoek evenals een gebrek aan 

medewerking van de melders in het vooronderzoek. Deze houding is merkwaardig. Immers, 

van een melder van een vermeende integriteitsschending mag worden verwacht volledig 

mee te werken aan het onderzoek. Daarnaast is het voor een onafhankelijk 

integriteitsonderzoek van belang dat geen enkele belanghebbende (beklaagde, melder, 

informant) zich, gedurende de loop van het (voor-)onderzoek, met het (proces van het) 

onderzoek bemoeit.  
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5. Conclusies en beoordeling 

Gelet op het dossier en bovenstaande overwegingen komt de Commissie Integriteit tot het 

oordeel dat er geen aanwijzingen zijn dat de heer Kruijswijk zich schuldig heeft gemaakt aan 

(de schijn van) belangenverstrengeling dan wel machtsmisbruik. Een vervolgonderzoek is 

derhalve niet aan de orde.  

Op grond van het Protocol Integriteitsmeldingen politieke ambtsdragers (2020) artikel 4 lid 8 

doet de Commissie Integriteit de volgende aanbevelingen: 

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.  

Daarnaast adviseert de Commissie Integriteit de burgemeester het volgende onder de 

aandacht te brengen bij de raad: 

- Van een melder van een vermeende integriteitsschending mag worden verwacht 

mee te werken aan het onderzoek en zich te onthouden van bemoeienis ten aanzien 

van het (proces van het) integriteitsonderzoek. 

- Wanneer een integriteitsmelding is afgedaan door de raad, zal iedere 

belanghebbende zich hierbij moeten neerleggen. Het is hoogst ongebruikelijk om in 

aanloop naar behandeling van een rapport van bevindingen ten aanzien van een 

integriteitsmelding nieuwe meldingen dan wel toevoegingen ten aanzien van 

dezelfde gedragingen te doen.  

 

6. Geheimhouding  

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 
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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. Melding van de heer Slewe tegen de heer Kruijswijk inzake (de schijn van) 

belangenverstrengeling d.d. 12 juni 2020 

2. Aanvullingen op de melding tegen de heer Kruijswijk door de heer Slewe d.d. 13 juni 

2020, 13 en 14 juli 2020 

3. Melding van mevrouw Roos-Andriesse tegen de heer Kruijswijk inzake (de schijn van) 

belangenverstrengeling en misbruik van macht d.d. 13 juni 2020 

4. Aanvullingen op de melding tegen de heer Kruijswijk door mevrouw Roos-Andriesse d.d. 

19 juni 2020, 17 en 23 juli 2020 

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

6. Verslag hoorgesprek de heer R. Slewe en mevrouw Roos-Andriesse d.d. 23 juli 2020 (niet 

vastgesteld door melders) (geheim) 

7. Raadsbesluit d.d. 30 juni 2020 inzake afhandeling integriteitsmeldingen tegen 

(voormalig) politieke ambtsdragers 

8. Memo van La Gro Geelkerken advocaten inzake advisering over integriteitsmelding d.d. 

29 juni 2020 

9. Reflectie Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers (CAOP) d.d. 17 maart 

2021  

10. Zienswijze van de heer R. Kruijswijk d.d. 27 oktober 2021 

 

8. Reactie van betrokken ambtsdrager 

De Commissie Integriteit heeft, conform het integriteitsprotocol, dit advies aan de heer 

Kruijswijk voor een zienswijze voorgelegd. De heer Kruijswijk heeft op 27 oktober 

aangegeven geen opmerkingen te hebben over het rapport van bevindingen.  

 

9. Naschrift van de Commissie Integriteit op de binnengekomen reactie 

De reacties van de betrokken ambtsdrager geeft de Commissie Integriteit geen aanleiding tot 

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

dossier gesloten.  


