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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 brief van 28 juli 2021, onder dossiernummer 906450, 

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  

Bij de behandeling van de jaarrekening en jaarverslag 2020 – in de vergadering van de 

gemeenteraad op 22 juli 2021 – heeft de burgemeester volgens melder niet integer 

gehandeld doordat hij ten onrechte een stemverklaring van raadslid Heukels onderbrak, 

door te suggereren dat dat raadslid de geheimhouding zou gaan schenden. Daarop 

aangesproken door raadslid Heukels, drukte de burgemeester raadslid Heukels volgens 

melder weg met de mededeling dat sprake zou zijn geweest van een dreiging van een 

uitglijder, terwijl er van een dreiging in die stemverklaring volgens melder geen sprake was. 

Verder stelt melder dat de burgemeester tijdens diezelfde raadsvergadering had moeten 

ingrijpen op het moment dat raadslid Slewe een stemverklaring gaf waarin hij volgens 

melder raadslid Heukels beschuldigde van het (alweer) schenden van de geheimhouding.  

Ook had de burgemeester volgens melder moeten ingrijpen op het moment dat raadslid 

Slewe tijdens diezelfde raadsvergadering stemde voor de jaarrekening 2020, omdat raadslid 

Slewe direct en/of indirect betrokken was bij de vaststelling van de jaarrekening en de 

daarbij behorende stukken.  Volgens melder was het de taak van de burgemeester om 

raadslid Slewe te behoeden voor deze ‘uitglijder’ omdat de schijn van 

belangenverstrengeling altijd moet worden voorkomen.  

Tot slot is melder van oordeel dat de burgemeester tijdens diezelfde raadsvergadering ten 

onrechte heeft geweigerd in te gaan op haar vraag. 

 

Normenkader 

Wettelijk kader 

Artikel 180 Gemeentewet (informatieplicht burgemeester) 

 

3. Bevindingen 

Melder heeft een integriteitsmelding jegens de burgemeester ingediend. De kern daarvan is 

dat hij zich tijdens de raadsvergadering als een slecht voorzitter heeft gedragen. Hij zou een 

raadslid ten onrechte het woord ontnomen hebben, een ander raadslid toen het nodig was 

juist niet hebben onderbroken en ten slotte zou hij zelf ten onrechte geweigerd hebben in 

te gaan op een vraag. Volgens melder zou de burgemeester hiermee verschillende normen 

hebben geschonden, onder meer het verbod op vooringenomenheid zoals dat staat in 

artikel 2:4, eerste lid Awb. 

Om te beginnen gaat de Commissie in op de vraag of de burgemeester de vraag van een 

raadslid ten onrechte niet heeft beantwoord. Zoals de Commissie al eerder heeft 



   

 

  3 

 

opgemerkt, heeft de burgemeester op grond van artikel 169 (als lid van het college) en 

artikel 180 (als burgemeester) van de Gemeentewet in beginsel de plicht om de raad te 

informeren en door een of meer leden van de raad gevraagde inlichtingen te verstrekken. 

Toch kan de burgemeester van deze regel afwijken als de beantwoording van de vraag in 

strijd is met het openbaar belang. Indien de burgemeester weigert om de raad te 

informeren, is het aan de raad de kwestie op politiek niveau uit te vechten. Dit valt onder 

meer te lezen in de Memorie van Toelichting 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). 

Hoe zit het dan met de inmenging van de burgemeester in het politieke debat: heeft hij ten 

onrechte een raadslid het woord ontnomen en een ander raadslid ten onrechte laten 

spreken? De burgemeester heeft het recht om in de vergadering aan de beraadslaging deel 

te nemen. Dat blijkt onder meer uit artikel 21 van de Gemeentewet. De verhouding van 

deze deelname aan beraadslaging tot het voorzitterschap blijft, zoals gezegd, een politieke 

kwestie. Ook hier geldt dat de burgemeester door de raad ter verantwoording kan worden 

geroepen.  

Nu de conclusie luidt dat hier sprake is van politieke kwesties, is er geen grond meer om uit 

te gaan van een integriteitsschending. Politieke kwesties zijn geen integriteitskwesties, zo 

luidt een gevleugelde uitspraak van het CAOP die de Commissie al vaker heeft aangehaald. 

Indien melder de kwesties dan toch aan de kaak wil stellen, dan is de raadszaal daarvoor de 

aangewezen plek.  

 

4. 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 er 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.  

Aanbevelingen 

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

aanbevelingen aan de loco-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.  

 

 

5. Horen 

Nu de melding naar het oordeel van de Commissie geen integriteitsvraag is, maar een 

politieke aangelegenheid, heeft de Commissie afgezien van horen. 
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6. Bronnen 

De volgende bronnen zijn door de Commissie Integriteit geraadpleegd: 

1. Raadsvergadering 22 juli 2021, agendapunt 5: 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Raad/2021/22-juli/20:00  

 

7. 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:  

“De integriteitsmelding heeft betrekking op de orde van de vergadering. Dat is een 
aangelegenheid van de gemeenteraad. Ik kan mij dan ook geheel vinden in de conclusie van 

de Commissie Integriteit dat de integriteitsmelding een politieke kwestie betreft. 

In relatie daarmee heb ik de behoefte mijn brief van 9 november 2019 aan de gemeenteraad 

van Bloemendaal nog eens onder de aandacht te brengen. In die brief merk in onder andere 

het volgende op: ‘Daarnaast rijst de vraag of er bij indiening van 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?  

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

nadrukkelijk ook laatstgenoemde vragen stelt.’” 

 

8. Naschrift van de Commissie Integriteit op de binnengekomen reactie 

De reactie van de burgemeester geeft de commissie geen aanleiding tot aanpassing van het 

oorspronkelijke advies. Daarmee is voor de commissie dit dossier gesloten. 

 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Raad/2021/22-juli/20:00

