
Beste griffier, 
 
Ik verzoek u hierbij de mail die ik stuurde aan de raad met als bijlage daarbij mijn mail van 5 februari 
2018, op de lijst van ingekomen stukken te plaatsen, openbaar. Maw: niet achter de knop. Dit is mijn 
eigen mail. De personen die hierin genoemd zijn, zijn openbare personen. 
 
Mvrgr, 
Marielys Roos 
Hart voor Bloemendaal 
 
 
Geachte raadsleden, 
Onderstaande bericht sturen we op verzoek van mevrouw Roos aan u door. 
Let op: het bevat een toelichting waarom het bericht eerder door mevrouw Roos werd gekenmerkt 
als persoonlijk en nu ter kennis wordt gebracht van de raadsleden. 
 
 
Van: Marielys Roos [mailto:m.roos@quicknet.nl]  
Verzonden: zondag 13 oktober 2019 19:50 
Aan: Griffie Bloemendaal <GriffieBloemendaal@bloemendaal.nl> 
CC: Slewe, Rob <r.slewe@bloomholland.nl> 
Onderwerp: verzoek opnieuw om dit door te sturen aan de gehele raad 
Urgentie: Hoog 
 
Beste griffier, 
 
Eerder vroeg ik u onderstaand bericht door te sturen wat (nog) niet is gebeurd. Ik wil er graag een 
toelichting aan toevoegen tbv de raad, zie vetgedrukt hieronder. 
Gaarne meesturen. 
 
Geachte raadsleden, 
 
Ik stuur u onderstaande mail toe omdat ik sinds 5 februari 2018 niets meer heb vernomen van de 
burgemeester tav het doen van aangifte tegen de oud-wethouders Tames Kokke en Marjolein de 
Rooij. Het doen van aangifte is een plicht van de burgemeester. Het is gebaseerd op een 
vermoeden van strafbaar handelen. Dat vermoeden is gerezen nav wat ik in november en 
december 2017 in de back-up aantrof. De burgemeester heeft mij laten weten dat hij niet 
betrokken wil worden in deze ‘geschiedenis’. Wat mij betreft is er geen enkele betrokkenheid 
anders dan het handelen conform de plicht ex artikel 170 Gemeentewet. Als burgemeester is de 
heer Roest verantwoordelijk voor integer bestuur. Het onderzoek of sprake is van strafbaar 
handelen ligt uiteraard in handen van het OM en niet in handen van de burgemeester. Ook in dat 
opzicht valt niet in te zien hoe de burgemeester betrokken kan raken. 
 
Het is inmiddels ruim anderhalf jaar geleden en ik heb gemerkt dat de burgemeester hardnekkig 
blijft weigeren zijn verantwoordelijkheid te nemen. 
Dat betekent dat integriteit in deze gemeente verder onder druk komt te staan. Reden voor mij om 
mijn persoonlijke mail aan de burgemeester aan u door te sturen.  
 
Daarbij komt dat het optreden tegen anderen, zoals o.a. mijn persoon, wel direct tot actie leidt. 
Los van de vraag of die actie gerechtvaardigd is of niet (ik noem de diverse meldingen van de heer 
Roest over mij en de mutaties die dat tot gevolg heeft gehad in het politiesysteem) ben ik van 
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oordeel dat geen sprake mag zijn van willekeur. Het kan niet zo zijn dat het optreden van onze 
burgemeester strikt afhankelijk is van de persoon die hij voor zich heeft.  
 
Ik heb de burgemeester horen verklaren dat ik dan maar zelf aangifte moet doen. Of: dat het een 
ieder vrij staat aangifte te doen. Echter, dat ontslaat de burgemeester niet van zijn eigen plicht, nl 
het doen van aangifte tegen de heer Kokke en mevrouw De Rooij aangezien een vermoeden 
bestaat van strafbaar handelen.  
 
Ik wil u verzoeken de burgemeester aan te sporen zijn plicht te doen. 
 
Mvrgr, 
Marielys Roos 
Hart voor Bloemendaal 
 
 
Van: Marielys Roos [mailto:m.roos@quicknet.nl]  
Verzonden: maandag 5 februari 2018 16:17 
Aan: Burgemeester Bloemendaal (BurgemeesterEJ.Roest@bloemendaal.nl) 
Onderwerp: Strikt persoonlijk en uitsluitend bestemd voor de burgemeester, de heer Elbert Roest 
 
Geachte heer Roest, 
 
Refererend aan ons korte overleg van heden, bevestig ik u dat ik u heb gevraagd aangifte te willen 
doen tegen de voormalig wethouder Tames Kokke en Marjolein de Rooij op grond van het 
vermoeden dat zij opzettelijk hun ambtsgeheim hebben geschonden door het dossier Elswoutshoek 
inhoudelijk te delen met Meindert Fennema in 2014 (periode na de verkiezingen). U hebt de heer R 
Slewe laten weten dat als ik van mening ben, dwz het vermoeden heb, dat sprake is van een 
ambtsmisdrijf, ik mij bij u moet melden. U zit binnen. Ik heb u derhalve nu officieel benaderd met dit 
verzoek. 
 
Het gesprek hierover zou ik graag met u onder vier ogen willen voeren aan de hand van de 
correspondentie/stukken die ik in de back-up tot op heden heb aangetroffen. Echter, u weigert mij 
die stukken ter hand te stellen omdat u spreekt over ‘intern beraad’ op grond waarvan sprake zou 
zijn van ‘vertrouwelijkheid’. Het spreekt voor zich dat ‘intern beraad’ niet aan de orde is zodra 
iemand van buiten de gemeentelijke organisatie in overleg over een concreet dossier wordt 
betrokken en deze persoon, Meindert Fennema, de informatie uit dat dossier vervolgens gebruikt 
voor het schrijven van columns dan wel het verstrekken van adviezen aan het toenmalig college. Het 
goede gesprek hierover kan ik en wil ik met u hebben maar dan is het goed als we daarbij de stukken 
voor ons op tafel hebben liggen en ik per onderdeel met u bespreek waarover ik integriteitsvragen 
heb en de reden waarom. 
 
U vertelde mij dat u vond dat dit oordeel bij de gemeenteraad lag. Dat laatste bestrijd ik. U bent als 
burgemeester de hoeder van integer bestuur. De raad kunnen wij hierin thans niet betrekken. Dat u 
de raad hierover wilt informeren op enig moment, dat laat ik geheel aan u over. Maar het is uw 
verantwoordelijkheid om dat gesprek eerst met mij te voeren in de beslotenheid. Bovendien weet ik 
uit de stukken dat diverse partijen in de gang van zaken volledig betrokken zijn. GroenLinks, D66 en 
niet te vergeten de VVD zijn en waren volledig op de hoogte van de betrokkenheid van Meindert 
Fennema als buitenstaander onbezoldigd adviseur van de gemeente mbt het dossier Elswoutshoek. 
 
Ik wijs u tenslotte op de cursief gedrukte tekst hieronder uit de nadere memorie van antwoord van 
oktober 2015, Eerste Kamer nav de wijziging van de Gemeentewet, waaruit blijkt dat de 
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burgemeester het bevoegde gezag is in deze en zeker niet de gemeenteraad zoals u betoogde 
vanmorgen.  
 
Tot op heden heb ik ook geen enkele reactie ontvangen op mijn vraag aan u of u zich hebt vergewist 
van de inhoud van de door mij genoemde stukken uit de eerste en tweede keer dat ik in de back-up 
heb gekeken. Ik vroeg u niet om 400.000 stukken te beoordelen maar alleen maar die lijstjes die ik 
had ingediend bij u.  
 
Als laatste punt moet mij van het hart dat ik de brief die ik onlangs van u ontving waarin u dreigt mij 
te laten schorsen en deze brief openlijk plaatst op de lijst van ingekomen stukken zodat alle inwoners 
van Bloemendaal maar ook daarbuiten kennis kunnen nemen, beschamend vind. Want door deze 
handelwijze laat u zien dat u niet mijn voorzitter bent. Dat u niet onafhankelijk en zuiver oordeelt 
maar bezig bent de doofpot dicht te smeden en mij de schuld van alles te geven. Net als uw 
voorgangers overigens. Het heeft veel weg van een structureel meganisme: het demoniseren van 
fractievoorzitter Roos kort voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hiermee wordt het democratisch 
proces beïnvloed dat zijn ultieme uiting vindt in de gang naar de stembus. De kiezer is koning en niet 
de burgemeester die in het openbaar bekend maakt dat lijsttrekker Roos zich maatschappelijk 
onbetamelijk heeft gedragen zonder mij het recht op hoor en wederhoor toe te kennen. 
 
Het enige dat ik wil is dat gesprek en dan wel aan de hand van de door mij genoemde stukken. Plus 
een vervolginzage in de back-up. Daarover heb ik u reeds geschreven. Maar eerst dus dat gesprek 
onder vier ogen. 
 
Mvrgr, 
 
Marielys Roos 
Hart voor Bloemendaal 
 
NB: een kopie van deze mail stuur ik u tevens toe per post.  
 
‘De regering hecht eraan nogmaals te benadrukken dat zij ten aanzien van de zorgplicht van de 
burgemeester voor de bestuurlijke integriteit van de gemeente geen materiële wijziging beoogt. In 
de huidige praktijk vervult de burgemeester reeds deze rol van hoeder van de bestuurlijke 
integriteit, als onderdeel van zijn algemene taak om een goede behartiging van de gemeentelijke 
aangelegenheden te bevorderen (artikel 170, derde lid, Gemeentewet). Bij (vermoedens van) 
integriteitschendingen wordt handelen van de burgemeester verwacht. In het onderhavige 
wetsvoorstel wordt geëxpliciteerd en daarmee buiten twijfel gesteld dat deze algemene zorgplicht 
mede de bevordering van de bestuurlijke integriteit van de gemeente omvat (voorgesteld artikel 
170, tweede lid, Gemeentewet). Bij de vervulling van dit specifieke onderdeel van de zorgplicht van 
de burgemeester dient voor eenieder helder te zijn dat hij ter zake een wettelijke 
verantwoordelijkheid heeft. Deze wettelijke verantwoordelijkheid beperkt zich tot de bestuurlijke 
integriteit van de gemeente. 
… 
Met betrekking tot de bevordering van de integriteit van volksvertegenwoordigers en bestuurders 
heeft de burgemeester, zoals hierboven geschetst, een eigen verantwoordelijkheid (als eenhoofdig 
orgaan), die past bij zijn onafhankelijke en onpartijdige positie in het gemeentelijk bestel. Omdat 
dit een wettelijke taak van de burgemeester betreft, is het noch in de huidige situatie, noch na de 
onderhavige wetswijziging mogelijk dat een wethouder hiervoor verantwoordelijk is.’ 
 


