
Gea hte raadsleden, este ollega’s, 

 

Nav de brief 2019003315: ik ben het niet eens met deze wijze van afhandeling. Laat ik dat vast op 

voorhand zeggen. Deze afhandeling biedt onvoldoende waarborg voor onafhankelijkheid. Daarom 

mijn verzoek deze mail met onderstaande vraag op de lijst van ingekomen stukken te zetten en mee 

te sturen met het griffiebericht van as vrijdag.  

 

Mijn punten van kritiek zijn oa: 

 

• Dit berust niet op een collegebesluit; 

• Er is geen voorstel gedaan aan de raad; 

• Dit is niet conform het integriteitsprotocol; 

• Raadsleden in een commissie betekent dat integriteitsmeldingen politiek worden gemaakt 

terwijl integriteit iets is dat met moraliteit en ethiek te maken heeft. Dat zit tussen de oren en heeft 

helemaal niks met politiek van doen; 

• Wat wordt bedoeld met reflectie door het COAP?  

• Er heeft al reflectie plaatsgevonden (in ieder geval deels) door het COAP; 

• De raad weet niet wat die reflectie inhoudt. De burgemeester heeft passages wit gelakt en 

wil dat niet delen met de raad, terwijl hij onze fractie en de pers heeft verteld dat hij de raad aan zet 

was (quod non); 

• Het COAP concludeert niets. Het is een steunpunt ter ondersteuning van de burgemeester; 

• Het COAP heeft in deze kwesties geen bevoegdheid staatsrechtelijk; 

• Diverse meldingen zijn al geruime tijd geleden ingediend. Deze dienen met de grootste spoed 

te worden behandeld. Daar blijkt helemaal niets van uit het schema; 

• De meldingen dienen in ieder geval met spoed OOK als klacht te worden behandeld; 

• De indiener/klager heeft het recht te worden gehoord door een vertrouwenspersoon. Dat is 

zeker niet de wethouder, noch de raad. Een vertrouwenspersoon staat op afstand en hoort beide 

kanten van de zaak. 

 

Er is nog veel meer aan te merken op dit stroomdiagram. Zo heb ik persoonlijk heel veel moeite met 

de wethouder Heijink tegen wie ik aangifte heb gedaan wegens valsheid in geschrifte. Hij heeft het 

collegebesluit vervalst, zo heb ik justitie laten weten in een besluit dat voor mijn strafzaak van belang 

is. Dat niet alleen: dat besluit is jarenlang geheim verklaard en gehouden. Een geheim besluit 

genomen tijdens een zogenaamd geheime vergadering dat zou gaan over geheime stukken die 

gedeeld zijn met oa Fennema. Ik zal de behandeling van de meldingen door de heer Heijink beslist 

niet accepteren. 

 



Mvrgr, 

Marielys Roos 

Hart voor Bloemendaal 


