
Beste griffier, 

 

Aansluitend op de mail hieronder, wil ik u verzoeken mijn brief te voegen bij de stukken van Integis 

waarin ik reageer op de brief van 29 oktober jl van de burgemeester. U hebt de geanonimiseerde 

versie. Er bestaat ook een ongeanonimiseerde versie met daarin een integriteitsmelding tegen de 

burgemeester. Teneinde deze op de lijst ingekomen stukken te kunnen plaatsen en openbaar te 

behandelen, wil ik u vragen deze toe te voegen aan de brief van de burgemeester van 7 januari jl, zie 

uw bericht afgelopen vrijdag. 

Dit ter overweging van wat er blijkbaar in het presidium wordt besproken. 

 

Ik ga er van uit dat dit in de raad komt. Want het is een raadsonderzoek en niet een onderzoek van 

de burgemeester noch van het presidium, noch van de Elswoutshoek werkgroep. 

Mocht dit niet zo zijn, dwz indien de burgemeester dit als zijn eigen onderzoeksopdracht beschouwt, 

dan wel het presidium dit met hem eens is, wil ik dat graag vernemen voordat de raadsvergadering 

aanvangt. 

Kunt u deze mail plus onderstaande mail doorsturen aan de gehele raad? 

 

Dank u, 

 

Mvrgr, 

Marielys Roos 

 

 

 

Beste griffier, 

 

Kunt u mij vertellen welke taken het presidium heeft? Dit nav de brief van de burgemeester de 

vervolgprocedure inzake Integis aan de orde te stellen in het Presidium. 

 

Vraag aan de burgemeester:  

Beste heer Roest, 

 

U schrijft dat Integis u ‘heeft aangegeven de brief openbaar’ te kunnen behandelen. Boven de brief 

van Integis staat ‘persoonlijk/vertrouwelijk’. Dat betekent iets anders dan openbaar want dat is niet 

persoonlijk vertrouwelijk. 



Ik zie graag de correspondentie tussen u en het bureau zsm tegemoet en wel voor het aanstaande 

presidium. Indien niet, dan uw telefoonnotitie(s) van datgene wat u met Integis hebt besproken. 

U stelt dit in het presidium aan de orde. Maar een vervolg is aan de raad en niet aan het presidium. Ik 

wil u dat meegeven. De positie van het presidium is niet zaken te bespreken die de hele raad 

aangaan. 

 

Hoogachtend, 

 

M Roos 

 

Van: Griffie Bloemendaal <GriffieBloemendaal@bloemendaal.nl>  

Verzonden: vrijdag 10 januari 2020 12:55 

Onderwerp: Diverse berichten aan de raad 

 

Geachte raadsleden en duocommissieleden, 

 

Hierbij ontvangt u meerdere berichten die aan u gericht zijn: 

 

1. Een e-mail van de burgemeester m.b.t. een raadsvoorstel over inzages. 

De burgemeester wil het raadsvoorstel graag nog deze raadscyclus meegenomen hebben. 

Bij het vaststellen van de agenda in de commissie Bestuur en Middelen zal aan de raad gevraagd 

worden dit punt toe te voegen aan de agenda. 

 

2. Een aanbiedingsbrief van de burgemeester met daarachter een brief van Integis m.b.t. de 

status en voortgang van het onderzoek. 

Op verzoek van de burgemeester wordt de brief geagendeerd voor het presidium van 28 januari 

2020. 

 

3. Een bericht van de burgemeester over de laatste raadsvergadering. 

Op verzoek van de burgemeester wordt de brief geagendeerd voor het presidium van 28 januari 

2020. 

 

4. Een bericht vanuit Wijkraad de Krim m.b.t. de inspraak van gisteren in de Beeldvormende 

Avond. 



 

5. Een bericht vanuit Stichting Ons Bloemendaal en Stichting Vrienden van Middenduin m.b.t. 

de inspraak van gisteren in de Beeldvormende Avond. 

 

6. Ter informatie een brief van de burgemeester aan de heer Heukels in reactie op zijn vraag 

m.b.t. het besluit tot vaststelling van de Begroting. In overleg met de burgemeester wordt de brief 

ter informatie aan u doorgestuurd. 

 

7. Hier treft u meerdere bewonersbrieven aan die we ter informatie aan u doorsturen. 

 

Vriendelijke groeten van de Griffie. 


