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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 826924 onderzoekswaardig is en eventueel 

aanleiding geeft tot vervolgstappen. Deze melding is gedaan door een inwoner een inwoner 

van Bloemendaal (hierna: melder), jegens wethouder H. Wijkhuisen.  

 

Aanleiding voor de melding is de omgang door de heer Wijkhuisen met het verzoek van 

melder om zijn garage te mogen verplaatsen. Volgens melder zou de heer Wijkhuisen zich 

daarbij schuldig hebben gemaakt aan een serie misstappen. Zo zou er sprake zijn van 

ongelijke behandeling omdat een buurvrouw - in tegenstelling tot melder - wel een 

bouwwerk in haar tuin mocht zetten. In zijn melding gebruikt melder voor deze in zijn ogen 

ongelijke behandeling het begrip ‘netwerkcorruptie’, waarmee hij suggereert dat de buren 
een betere behandeling kregen omdat ze tot het netwerk van de wethouder behoren.  

 

Begrenzing van het onderzoek 

De Commissie Integriteit beoordeelt in opdracht van de gemeenteraad van de gemeente 

Bloemendaal - of er in geval van een melding integriteitsschending, daadwerkelijk sprake is 

van een integriteitsschending of dat in ieder geval voldoende aanleiding bestaat om hiertoe 

nader onderzoek te doen. Daarbij moet onder meer gedacht worden aan ernstige zaken als 

fraude, misbruik van bevoegdheden en belangenverstrengeling (zie voor een verdere 

omschrijving van het begrip integriteit de Gedragscode integriteit raadsleden (2017). Uit deze 

opdracht volgt dat de Commissie geen oordeel velt over onder meer vergunningsaanvragen, 

vrijstellingsverzoeken en bejegeningsklachten. 

 

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

Sinds 2015 probeert melder toestemming te krijgen van de gemeente om zijn garage te 

verplaatsen naar zijn eigen terrein. Het perceel waarop hij woont is in drie tranches gesplitst 

met drie onafhankelijke woonhuizen en tuinen. De garages staan op een gemeenschappelijk 

perceel. Voor melder is de omgang met dit dossier door wethouder H. Wijkhuisen reden voor 

een integriteitsmelding jegens de wethouder. Die betreft de ‘vermeende willekeur en 
belangenbevoordeling van de ene inwoner boven de ander [door de wethouder], het wekken 

van de schijn dat de gemeente Bloemendaal door het handelen van de wethouder in het 

dossier van betrokkene gerangschikt mag worden onder de kwalificatie netwerkcorruptie’. In 
zijn melding, en ook in het hoorgesprek met hem, concretiseert melder zijn melding als volgt: 

 

a. Volgens de melder heeft de heer Wijkhuisen, als verantwoordelijk en ook betrokken 

wethouder, zich in de omgang met dit dossier mogelijk bezondigd aan 

'netwerkcorruptie’. Concreet betekent dat: de buren zouden bevoordeeld zijn omdat zij 
wel een huis in hun tuin mogen bouwen terwijl melder geen garage mag bouwen op de 

door hem gewenste plek. Melder vraagt zich af waarom dat wel voor hen is gedaan en 

niet voor hem.  

b. Op verzoek van de heer Wijkhuisen heeft melder opnieuw een principeverzoek ingediend 

zodat er nogmaals naar de zaak gekeken zou worden. Volgens melder stond echter al 

voor dat onderzoek vast dat het niets zou opleveren als er opnieuw naar de zaak gekeken 

werd. Daarmee zou melder niet alleen op kosten gejaagd zijn maar ook een onnodige 

procedure hebben moeten doorlopen. 

c. De heer Wijkhuisen heeft melder in 2020 toegezegd het probleem persoonlijk te volgen 

en op te lossen. Dat zou hij niet gedaan hebben. 
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d. De heer Wijkhuisen zou onzorgvuldig te werk zijn gegaan omdat hij zich te weinig 

verdiept zou hebben in het dossier van melder. 

e. De heer Wijkhuisen zou een motie van de raad niet uitgevoerd hebben. De motie betrof 

de opdracht van de raad om een oplossing voor de slepende zaak van de melder te 

vinden. 

f. De heer Wijkhuisen zou niet gereageerd hebben op zijn klachtenbrief over deze zaak 

ondanks herhaaldelijke verzoeken van melder. 

 

Melder had aanvankelijk over de gang van zaken een klachtenprocedure ingezet bij de 

gemeente. Omdat hij daarover niks hoorde heeft hij vervolgens een integriteitsmelding 

ingediend.  

Na de melding heeft de Commissie zich allereerst verdiept in de stukken. Vervolgens zijn 

melder en de heer Wijkhuisen gehoord door de Commissie.  

 

3. Normenkader  

 

Gedragscode  

Mogelijk relevant is de gedragscode integriteit raadsleden (2017) van de gemeente 

Bloemendaal. Die heeft namelijk onder meer betrekking op het voorkomen van 

belangenverstrengeling. 

 

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. Niets wijst erop dat er sprake is van niet-

toegestane ongelijke behandeling. Er zijn geen aanwijzingen in ons dossier gevonden dat dat 

de buren op onrechtmatige wijze toestemming is verleend om te bouwen. Of, anders 

geformuleerd: er zijn geen redenen om aan te nemen dat de heer Wijkhuisen zich liet leiden 

door een privébelang. Daarom oordeelt de commissie dan ook dat er geen sprake is van 

belangenverstrengeling, een belangrijk criterium in de gedragscode integriteit raadsleden.  

 

Naast deze kwestie van ongelijke behandeling behelst de melding van de melder veel meer, 

onder meer de vraag of het juist was hem nogmaals een principeverzoek te laten indienen. 

Helaas kan de Commissie daar niet op ingaan. De Commissie rekent het niet tot haar taken 

om in te gaan op de andere aspecten van de melding omdat die niet horen binnen het 

domein van de integriteit.  

 

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 Wijkhuisen in zijn 

behandeling van het dossier van de melder. De Commissie adviseert dan ook – gelet op 

artikel 4 lid 8a van het Protocol Integriteitsmeldingen Politieke ambtsdragers, gemeente 

Bloemendaal 2020 - geen nader onderzoek te doen, nu er geen aanwijzingen zijn dat er 

sprake is van netwerkcorruptie of van willekeur. Ook zijn geen andere relevante normen 

geschonden.  

 

Overweging 

Het moet de Commissie van het hart dat een integriteitsmelding nooit lichtvaardig gedaan 

mag worden. Een dergelijke melding mag alleen gedaan worden als er zeer sterke 

aanwijzingen zijn voor een schending van integriteit, en niet als je als burger het gevoel hebt 

niet gehoord te worden door de gemeente of als je vindt dat je op een onjuiste manier bent 

bejegend. Door een integriteitsmelding in dit soort situaties te doen kan een situatie onnodig 
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escaleren. Een integriteitsonderzoek is altijd ingrijpend voor de betrokkene en levert vrijwel 

altijd reputatieschade op. 

 

Naar het oordeel van de Commissie was in dit geval een integriteitsmelding misplaatst. Niets 

wees erop dat er sprake zou zijn van enige integriteitsschending en evenmin van 

netwerkcorruptie. Daarbij komt dat de andere aspecten van de melding aangaande de wijze 

waarop wethouder Wijkhuisen melder bejegend zou hebben niet behoren tot het domein 

van de integriteit. De aangewezen weg om daarop in te gaan is een klachtenprocedure. 

 

Advies aan college en gemeenteraad 

In dit dossier valt op dat zowel de wethouder als de gemeenteraad zich met deze kwestie 

persoonlijk en inhoudelijk hebben bemoeid. De Commissie Integriteit is van mening dat deze 

bemoeienis, alhoewel begrijpelijk vanuit de behoefte om inwoners tegemoet te komen, 

risico's met zich mee kan brengen. Er kan al snel het onbedoelde beeld ontstaan dat druk op 

de raad en de bestuurder meer succes kan hebben dan een procedure volgen en afwikkelen. 

Het gevolg is dan dat er een nieuwe voedingsbodem voor wantrouwen bij derden gelegd kan 

worden.  

 

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 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.  
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7. Bronnen 

De volgende bronnen zijn door de Commissie Integriteit geraadpleegd:   

1. Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders gemeente Bloemendaal 2017 

2. Brief van melder van 24 juni 2020 aan de Gemeenteraad (2020001558) 

3. Motie Hart voor Bloemendaal raadsvergadering 12 november 2020 (2020004265) 

4. Collegevoorstel principeverzoek (adres) - collegebesluit 9 februari 2021  

5. Collegebrief aan de raad van 23 februari 2021 inzake memo mogelijkheden (adres) 

(202000568) 

6. Klachtbrief van melder aan de heer Wijkhuisen van 18 april 2021 

7. Mailcorrespondentie tussen melder en de heer Wijkhuisen 18 april 2021 – 20 juni 2021 

8. Mailcorrespondentie van melder met klachtenfunctionaris en indiening van een 

integriteitsmelding 21 juni 2021 – 9 juli 2021 

9. E-mail van 28 juni van de heer Wijkhuisen aan de melder 

10. Hoorgesprek melder d.d. 1 september 2021 (geheim) 

11. Hoorgesprek de heer Wijkhuisen d.d. 7 september 2021 (geheim)  

12. Zienswijze de heer Wijkhuisen d.d. 12 oktober 2021 

  

8. Reactie van de heer Wijkhuisen 

De heer Wijkhuisen heeft de volgende zienswijze gegeven: “Ik kan mij vinden in de conclusies 

van de commissie Integriteit. Wel wil ik nog benadrukken dat de aanvraag en vergunning bij 

de buren van de heer X [naam melder] niet onder mijn verantwoording is geschied. Dit is tot 

stand gekomen bij een van mijn voorgangers. Nu lijkt het in de bezwaren van de heer X 

[naam melder] alsof ik als persoon/wethouder met twee maten heb gemeten. Ik vind deze 

toevoeging relevant, omdat het woord “netwerkcorruptie” is gevallen, een “uitvinding” 
overigens van raadslid mw. Roos, uitgesproken in een raads- en commissievergadering. Ik 

heb ook nooit enig contact gehad met de buren en ken deze mensen ook niet.” 

 

9. Naschrift van de Commissie Integriteit op de reactie van de heer Wijkhuisen 

De reactie van de heer Wijkhuisen geeft de Commissie Integriteit geen aanleiding tot 

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

dossier gesloten.  

  

 

 

 


