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Geachte burgemeester en overige ondertekenaars, 
 
Lang heb ik geaarzeld om te reageren op de brief. Maar na de raadsvergadering van gister en 
de beantwoording van vragen van Liberaal Bloemendaal ga ik dit toch doen. 
 
In de brief wordt de gehele fractie van Hart voor Bloemendaal over een kam gescheerd; wij 
zouden allemaal de ambtenaren persoonlijk aanvallen en ze de politieke arena intrekken. 
Leden van Hart voor Bloemendaal zouden geregeld klachten en integriteitsmeldingen doen. 
Op social media van Hart voor Bloemendaal worden ambtenaren publiekelijk belachelijk 
gemaakt. 
 
Stevige beschuldigingen. Als gevraagd wordt naar bewijs door Liberaal Bloemendaal dat ik 
op social media ambtenaren publiek belachelijk maak, is dat niet te leveren. Nee, dan wordt 
door de burgemeester gesteld; u bent onderdeel van de fractie en daarom in mijn ogen 
verantwoordelijk voor uitlatingen door andere leden van de fractie onder eigen naam 
gedaan op social media. Ook ambtenaren persoonlijk aanvallen heb ik nooit gedaan, terwijl 
dit wel wordt gesuggereerd. Dat ambtenaren de politieke arena worden ingetrokken is juist 
door het verspreiden van deze brief naar de pers door de gemeente zelf gedaan.  
 
Het feit dat er klachten en integriteitsmeldingen zijn gedaan door leden van de fractie van 
Hart voor Bloemendaal is correct. Dan is dit dus de reden om deze brief te schrijven? 
Immers, onderbouwing van beschimping op sociale media is niet te leveren. Onderbouwing 
voor persoonlijke aanvallen eveneens niet. Niet van mij. Echter, wat gemakshalve even 
wordt verzwegen is het feit dat de klachten en integriteitsmeldingen veelal niet zaken 
betreft van recente datum.  Dit betreft handelingen van ambtenaren/politieke ambtsdragers 
die er veelal niet meer zijn over handelingen van jaren geleden. Bovendien betreft het 
meldingen over de afgelopen 10 jaar! Beeldvorming dat dit handelingen betreft van recente 
datum wordt moedwillig in stand gehouden. Veel meldingen liggen er al geruime tijd. 
Misschien komt het u wel goed uit om deze niet af te handelen? Dan kan daar steeds op 
worden terug komen. Aangezien vele meldingen ambtenaren betreft, en dus dienen te 
worden afgehandeld door de gemeentesecretaris, is ook het “ excuus”  dat er sprake is van 
het ontbreken van een integriteitsprotocol volledig onjuist. Dus wat let de 
gemeentesecretaris om deze meldingen en klachten af te handelen? 
 
En ja, ook ik zal vragen blijven stellen en,indien nodig, WOB-verzoeken indienen. Als de 
vragen dan volledig worden beantwoord, voorkomt dat het herhalen van vragen en daarmee 
dus het aantal vragen.  
 



Mijn oproep is dus aan alle ambtenaren en het College om de vragen correct en volledig 
beantwoorden.  De gedachte “ u heeft recht op uw vraag en de ander heeft het recht op zijn 
antwoord” houdt het vragenstellen juist in stand.  
 
Concluderend kan ik stellen dat u mij persoonlijk beschadigd door zonder bewijs dingen te 
verkondigen. Ik ga er vanuit dat ik van een ieder van u persoonlijk een reactie krijg en excuus 
voor het feit dat ik geen ambtenaren/politieke ambtsdragers persoonlijk aanval noch op 
social media publiekelijk belachelijk maak. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Christa Faas 


