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Bijlage(n)

Geachte mevrouw Roos-Andriesse,

U hebt op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde vragen gesteld. U stelt vragen naar
aanleiding van mijn brief van 24 mei 2018 (kenmerk 2018008894). In deze brief gaf ik antwoord op
uw verzoek om aangifte te doen tegen twee oud-wethouders. U stuurde mij eerder ook een brief van
16 april 2018 met eenzelfde verzoek. Ik heb u daarop antwoord gegeven op 25 april 2018 (kenmerk
2018007295).
U vroeg mij aangifte te doen
Ik heb u in mijn brief van 25 april 2018 gemeld dat ik de resultaten van het komende onderzoek naar
de gebeurtenissen in het dossier Elswoutshoek afwacht, alvorens ik een reactie geef op uw verzoek. In
de brief van 24 mei 2018 heb ik vervolgens een reactie gegeven op uw onderbouwing voor het doen
van de aangifte. U verzocht mij op grond van één (overigens vertrouwelijke) e-mail aangifte te doen.
In uw onderbouwing voor aangifte las ik - op grond van deze e-mail -geen overtuigende aanleiding
voor een vermoeden van een strafbaar feit. Indien u dit anders ziet, kunt u uiteraard zelf aangifte
doen.
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U hebt mij diverse keren gevraagd waarom ik de stukken uit de back-up niet lees
Ik meldde u eerder (zie onder andere mijn brief van 28 februari 2018, kenmerk 2018003765) waarom
ik inhoudelijk geen kennis neem van de e-mails in het door de firma Hoffman geselecteerde bestand
(de zogenaamde back-up). Ik doe dat bewust om mijn onafhankelijke positie in het dossier te borgen.
Als burgemeester ben ik hoeder van integriteit en onkreukbaar openbaar bestuur. Mede gelet op uw
integriteitmelding en het onderzoek naar de gebeurtenissen in het dossier Elswoutshoek wil ik toezien
op een objectieve, onafhankelijke en zorgvuldige behandeling van uw melding en het onderzoek. Dit
met het oog op het belang van alle betrokkenen.
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Gelet op het aankomende onderzoek en de behandeling van uw integriteitmelding daarin,
zal ik vragen over dit onderwerp vooralsnog niet meer beantwoorden
Ik doe dat om het aankomende onderzoek en de behandeling van uw integriteitmelding niet te
verstoren.
Ik hoop op uw begrip daarvoor.

let vriendelijke groet,

drs. E.J. Roestļ
Burgemeester van Bloemendaal

