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Van

Onderwerp

Datum 
Datum raad

: Henk Schell, fractie PvdA 
: Leonard Heukels, fractie Liberaal Bloemendaal
: Verzoek Onderzoek gang van zaken oplegging geheimhouding door het college op 
4 november 2014 
: 12 april 2018 
: 12 april 2018

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op donderdag, 12 april 2018,

Kennis genomen hebbend van de burgemeestersbrief van maart 2018 ten behoeve van een raads- of 
coalitieakkoord voor de raadsperiode 2018-2022, waarin de burgemeester de raad adviseert 
concrete stappen te maken om het dossier Elswouthoek (verder) tot rust te brengen en aangeeft het 
bovendien dringend gewenst te achten waarheidsvinding te laten plegen op de interne en externe 
communicatie van juli - december 2014 rond het dossier, daaruit conclusies te trekken en waar 
mogelijk te verzoenen,

Kennis genomen hebbend van de openbare strafzitting dd. 27 maart 2018 van het Gerechtshof 
Amsterdam, waarin een groot aantal mails, intern en extern, van de gemeente Bloemendaal 
openbaar is besproken en voorgelegd aan het Gerechtshof, en ook is aangegeven dat uit de ínhoud 
van de mails zou kunnen blijken dat er gelekt is naar derden, althans is gehandeld in strijd met 
integriteitsnormen,

constaterende dat:

de gemeente naar aanleiding van eerdere acties een separaat dossier heeft aangemaakt ter zake van 
mailcontacten met betrekking tot het dossier Elswouthoek met name in de periode juli - december 
2014,

deze mailcontacten communicatie betreft tussen wethouders, de burgemeester, een aantal 
raadsleden en derden,

deze mails een inkijk geven in de gang van zaken daaromtrent binnen de gemeente en van de 
gemeente naar specifieke derden, en dat deze mails tot 4 november 2014 onbekend waren voor 
overige derden en voor een aantal raadsleden,

deze mailwisselingen in de aangegeven periode alles te maken hebben met de publicatie van een 
wethouder over het dossier Elswouthoek in het Haarlems Dagblad en publicaties van een specifieke 
derde in andere media,

de ínhoud van de mails betrekking heeft op zaken die speelden binnen de gemeente rond het 
betreffende dossier, alsmede een inkijk geeft in de overwegingen, zowel binnen het betrokken 
ambtelijk apparaat als binnen het college en de daarbij betrokken derden, alsmede van een aantal 
raadsleden bij de oplegging van geheimhouding daarvan door het college dd. 4 november 2014 aan 
raadsleden,

van mening zijnde dat:
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de Ínhoud van de mails een ernstig vermoeden rechtvaardigt van handelen in strijd met integriteit 
van daarbij betrokkenen, blijkende uit de gedetailleerde toelichting met data, namen en citaten door 
de advocaat ter zitting,

uitgaande van de juistheid van de citaten uit de mails door de advocaat, gedaan ter zitting, het 
aanzien van de gemeente over haar handelen dienaangaande in die periode ernstig wordt geschaad, 
en noopt tot een onafhankelijk en volledig onderzoek naar de betrokkenheid van wethouders, 
burgemeester, raadsleden en derden bij de gang van zaken destijds, en onderzocht zou moeten 
worden of er sprake is geweest van ongeoorloofd handelen, althans van een handelen in strijd met 
de regels van integriteit,

concrete, toetsbare en verifieerbare vraagstellingen helderheid kunnen verschaffen over 
gebeurtenissen, die nu nog onduidelijk zijn,

overwegende tot slot dat de Raad in deze zijn eigen verantwoordelijkheid dient te nemen, maar door 
middel van deze motie ook gevolg wenst te geven aan het eerder aangehaald advies van de 
burgemeester,

verzoekt de burgemeester

» Omtrent de handelwijze in de periode juli-december 2014 van de toenmalige burgemeester, 
de wethouders en de in de mailwisseling betrokken ambtenaren en raadsleden met 
betrekking tot de geheimhoudingsoplegging, de publicatie in het HD en in de Volkskrant, te 
doen onderzoeken of er op enigerwijze ongeoorloofd en mitsdien in strijd is gehandeld met 
de regels omtrent integriteit,

* Dit onderzoek te doen uitvoeren door een externe en onafhankelijke onderzoeker,

« De raad de eerstkomende raadsvergadering een voorstel te doen voor een concrete, 
toetsbare en verifieerbare onderzoeksvraagstelling, een voorstel voor een budget om dit 
onderzoek te doen uitvoeren, alsmede een inschatting te geven van de termijn waarop aan 
de raad verslag kan worden gedaan,

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie PvdA________ Fractie Liberaal Bloemendaal

H.A.L. Schell eukels
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