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Motie vreemd aan de orde van de dag 
 

De gemeenteraad bijeen in vergadering op 12 december 2019 
 
Kennis genomen hebbende van: 

 
De inhoud van de brief van het forensisch accountantsbureau Integis van 20 mei 2019 en de brief 
van de burgemeester d.d. 29 oktober 2019 met kenmerk 2019007230 
 
Overwegende dat: 

 

 De raad een besluit moet nemen over het al dan niet voorzetten van het Integis-onderzoek 
en de condities waaronder dit moet gebeuren; 

 Het ontbreken van een aanzienlijke hoeveelheid stukken/digitale bestanden bij Integis 
alsmede het vertrouwelijk dan wel geheim zijn van stukken/digitale bestanden die zich bij 
Integis bevinden, waarvan Integis heeft bevestigd die niet te betrekken bij het onderzoek, 
ertoe leidt dat onderzoeksvragen reeds om die reden vaststaand feitelijk niet, dan wel 
normatief slechts ondeugdelijk kunnen worden beantwoord; 

 Onder doen en of laten van politieke ambtsdragers van de gemeente Bloemendaal in 2014 
zoals verwoord in de onderzoeksvragen die dienen te worden beantwoorden door Integis 
tevens valt het doen en laten van ambtenaren indien en voor zover zij handelden in opdracht 
van ambtsdragers; 

 Burgemeester Roest heeft bevestigd dat ook strafrechtelijk handelen van politieke 
ambtsdragers onderwerp uitmaakt van het Integis-onderzoek; 
 
 

Verzoekt het college:  

 

 Zo snel mogelijk aan Integis te doen toekomen, doch in ieder geval voordat het onderzoek 
door Integis wordt hervat, alle thans nog bij Integis ontbrekende stukken die voor het 
onderzoek (evident, waarschijnlijk of mogelijk) relevant zijn en zich bij de gemeente 
Bloemendaal bevinden, d.w.z. zowel fysieke als digitale bestanden, betrekking hebbende op 
de onderzoeksvraag en/of op deelvragen van het onderzoek, i.h.b. betrekking hebbende op 
mogelijk (dit ter beoordeling van Integis) niet legaal en/of niet integer doen en laten 
van politieke ambtsdragers en ambtenaren van de gemeente Bloemendaal in 2014, 
daaronder begrepen alle bij Integis nog ontbrekende integriteitsmeldingen met bijlagen 
betrekking hebbende op het daarin genoemde doen en laten van deze ambtsdragers en 
ambtenaren in 2014, alsmede alle nog bij Integis ontbrekende op enig moment vanaf 
augustus 2015 tot heden vertrouwelijk c.q. geheim verklaarde stukken/digitale bestanden, 
die voor het onderzoek van Integis van belang (kunnen) zijn; 
 

 Hoffman Bedrijfsrecherche opdracht te geven alle mailcorrespondentie die zakelijk is en 
afkomstig van de mailbox van de heer R. Nederveen, oud-burgemeester van Bloemendaal, 
van het jaar 2014 en de maand januari 2015 te herstellen aangezien uit de rapportage van 
Hoffman Bedrijfsrecherche blijkt dat de inhoud van de mailbox van de oud-burgemeester 
geen ‘gebruikersgegevens’ bevat en wethouder Heijink heeft bevestigd namens het college 
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dat alle mails van de heer Nederveen zijn vernietigd welke mails voor het onderzoek van 
Integis van belang (kunnen) zijn en i.h.b. betrekking hebbende op mogelijk (dit ter 
beoordeling va Integis) niet legaal of niet integer doen en/of laten van de heer Nederveen in 
2014 en de maand januari 2015 alsmede daarbij betrokken ambtenaren en/of ambtsdragers 
blijkende uit deze vernietigde doch digitaal terug te halen c.q. te herstellen 
mailcorrespondentie; 

 

 De geheimhouding op te heffen waartoe het college heeft besloten in augustus 2015 en wel 
in de eerstvolgende Collegevergadering en de opgelegde vertrouwelijkheid vanaf 2015 tot 
heden op te heffen, beiden ten aanzien van  stukken en digitale bestanden, die voor het 
Integis-onderzoek van belang (kunnen) zijn.   

 

 Alle meldingen en alle daarbij behorende stukken die betrekking hebben op vermoedens van 
strafbaar handelen door politieke ambtsdragers van de gemeente Bloemendaal in 2014 te 
doen toekomen aan Integis zodat dit forensisch accountantsbureau deze meldingen en de 
daarbij behorende informatie kan onderzoeken;  

 
 
 
En gaat over tot de orde van de dag 
 
 
Hart voor Bloemendaal 
 
 
 
 

 


