
Geachte griffier, 

 

Wilt u dit doorsturen aan de gehele raad en opnemen in de lijst van ingekomen stukken. Gaarne ook 

noteren als dringend verzoek dit te agenderen. Zie bericht hieronder. 

Wilt u mij ook de lijst met facturen sturen. Dwz: ik las EUR 107k. Eerder was het EUR 90k. Wat is het 

verschil? 

 

Hartelijk dank, 

 

Marielys Roos 

Hart 

 

Van: Marielys Roos <m.roos@quicknet.nl>  

Verzonden: maandag 16 maart 2020 21:22 

Onderwerp: Urgent: het Integis onderzoek en de gevolgen van het stopzetten 

Urgentie: Hoog 

 

Beste collega’s, 

 

Tijdens de raadsvergadering van 12 maart gebeurde er iets zeer opmerkelijks.  

 

De burgemeester vertelde dat tijdens het presidium was besloten door de fractievoorzitters daar 

aanwezig, de stekker uit het Integis onderzoek te trekken. Dit n.a.v. een amendement van 

GroenLinks onlangs. Dat amendement had betrekking op het overhevelen van budget van 2019. 

Vervolgens zei de burgemeester in één moeite door dat dat dus een verzoek was van de hele 

gemeenteraad waarmee hij kennelijk probeerde te suggereren dat de complete raad voorstander 

was van het beëindigen van het onderzoek door Integis. Direct daarop liet hij weten dat hij dan wel 

samen met Integis moest zien hoe dat contractueel geregeld diende te worden en dat zou geld 

kosten waar de raad dan weer over diende te beslissen. 

 

Het is toch buitengewoon knap hoe de burgemeester iedere keer opnieuw de gemeenteraad voor 

zijn karretje spant. Is er dan helemaal niemand die oplet en ziet wat hier gebeurt?  

Ik laat het dan voor de duidelijkheid zien: 

 



1. De burgemeester kondigt in 2018 een onderzoek aan naar waarheidsvinding in het al jaren 

slepende dossier Elswoutshoek; 

2. Een onafhankelijk bureau moet op zoek gaan naar deze waarheid om voor eens en voor altijd 

schoon schip te maken; 

3. Die waarheidsvinding beperkt hij door de opdracht zo te formuleren dat alleen naar 1 jaar 

wordt gekeken, nl 2014, en de ambtenaren blijven buiten schot; 

4. De burgemeester zorgt dat hij als tussenpersoon fungeert. De communicatie naar de raad 

loopt dus van Integis naar de burgemeester en van de burgemeester naar de raad.  

5. Daarbij wordt dan in januari 2019 een aanpassing doorgevoerd in de algemene voorwaarden, 

d.w.z. in het contract tussen de gemeente en Integis. O.a. is het de bedoeling dat Integis zich houdt 

aan de geheimhoudingsvoorschriften van Bloemendaal. Hoogst opmerkelijk, want het onderzoek 

gaat juist over documenten die geheim dan wel vertrouwelijk zijn verklaard zegt de burgemeester. En 

in zijn ogen, de ogen dus van de heer Roest, is vertrouwelijk precies hetzelfde als geheim. Een 

standpunt dat in strijd is met de Gemeentewet; 

6. Integis accepteert deze wijziging. Dit wordt niet teruggekoppeld naar de raad; 

7. Vervolgens nodigt Integis diverse  ‘onderzoekssubjecten’ uit voor een interview. O.a. 

ondergetekende. Ik geef Integis te kennen dat ik grote moeite heb met een interview aangezien ik 

immers voor het hekje van de strafrechter sta en het finale oordeel van de rechter nog niet is 

uitgesproken. Daarbij wijs ik Integis op de stukken waarvan ik een lijstje bij de heer Roest heb 

ingeleverd die volgens mij precies datgene bevatten wat Integis moet onderzoeken wat uitstekend 

kan zonder mij te horen. Integis heeft dat lijstje van de burgemeester niet gekregen en schrijft mijn 

‘suggestie voor kennisgeving aan te nemen’; 

8. Vervolgens vraag ik of ik vrij ben te spreken met de onderzoekers. Immers, ik heb diverse 

brieven ontvangen van deze burgemeester waarin hij dreigt met strafvervolging. Opnieuw. Ik heb 

een beetje ervaring intussen met burgemeesters die gebruik maken van de diensten van het OM en 

jullie begrijpen dat ik extra alert ben op dit soort dreigementen. Integis weet het niet meer. Ik vraag 

het daarna aan de burgemeester; 

9. De burgemeester stuurt mij diverse merkwaardig tegenstrijdige brieven. Uit deze brieven 

blijkt GEENSZINS dat de geheimhouding richting Integis is opgeheven. D.w.z.: de brief die ik ontvang 

rept alleen over het college. En een volgende brief laat de vertrouwelijkheid buiten beschouwing. En 

dan volgt een brief dat de geheimhouding alleen is opgeheven voor de ‘tweede fase ’van het 

onderzoek. Een warrig verhaal om listig de stukken waar het om draait buiten de beoordeling van 

Integis te houden.  

10. Integis weet dit, omdat ik ze heb geïnformeerd, maar doet niets. 

11. Of je verklaart dat 5 stukken geheim zijn of je zegt dat 400.000 bladzijden vertrouwelijk = 

geheim zijn, maakt nogal een verschil. Hoewel ik dit aankaart in de gemeenteraad blijft het 

vervolgens oorverdovend stil; 

12. Integis maakt een flutrapport dat afgerond EUR 100.000 kost. Omdat het zulk broddelwerk is, 

moet Integis natuurlijk wel iemand de schuld geven.  



13. Uit het rapport blijkt dat ondergetekende weigerde mee te werken. Of m.a.w.: door mijn 

schuld o.a. zou het onderzoek gedoemd zijn te mislukken. Een meer dan schandalige manier van 

opereren omdat ik immers overduidelijk heb uitgelegd waar de problemen zaten; 

14. Vervolgens komt er nog een brief van Integis en wordt er een geheime vergadering 

georganiseerd in juni 2019.  

15. Iedereen weet intussen dat het probleem vooral wordt veroorzaakt door die 400.000 

bladzijden vertrouwelijke stukken die op de USB-stick staan. En een onderzoeksbureau kan natuurlijk 

niet rapporteren over stukken die vermeend geheim zijn dan wel vertrouwelijk.  

16. Het is gewoon onmogelijk een onderzoek af te ronden dat uitsluitend over geheimen of 

vertrouwelijkheden gaat. Dat is ook het moment waarop de raad haar verantwoordelijkheid had 

moeten terugpakken van deze burgemeester. Maar, dat gebeurt niet. In plaats daarvan wordt 

besloten het onderzoek nog maar even on hold te zetten; 

17. De raad geeft de burgemeester opdracht uit te zoeken wat er nu precies dan nog geheim is. 

Daarbij vergeet de raad de ‘vertrouwelijkheid’ waar onze burgemeester zo vreselijk aan hecht te 

corrigeren.  

18. Vervolgens stelt de rechtbank Haarlem begin december 2019 mediation voor in het traject 

x/gemeente; 

19. Integis stuurt op 3 januari 2020 een brief aan de gemeenteraad en doet daarin voorkomen 

alsof een onderzoek door Integis nu niet meer nodig is, want er is immers mediation; 

20. GroenLinks wil geen budgetoverheveling en verwijst naar deze brief. Onderzoek on hold, 

geen budget meer nodig, mediation is het nu. Einde oefening onderzoek naar waarheidsvinding. 

21. Tijdens het presidium van 10 maart 2020 vertelt de burgemeester dat ik een tuchtklacht heb 

ingediend bij de Accountantskamer tegen Integis.  

22. En opeens is het onderzoek volgens de burgemeester door de gemeenteraad ingetrokken.  

23. Dat zou in het presidium zijn besloten !!! Dat is volstrekte onzin. Dat kan het presidium niet. 

Ik verwijs naar hoogleraren Munneke en Winter die verklaren dat geheim en vertrouwelijk niet 

hetzelfde zij en ook verklaren zij dat het presidium juridisch gezien geen enkele status heeft. En dat is 

nou precies waar het hier volledig de mist in gaat. Deze burgemeester stelt de hele tijd voor alsof het 

presidium bij ons de dienst uitmaakt. Tussen neus en lippen door doet hij voorkomen alsof het 

presidium is dat besluiten neemt. 

24. En omdat het presidium het besloten heeft, moet de burgemeester gaan onderhandelen met 

Integis. Namens wie onderhandelt hij? En waarover? Dat Integis schadeloos gesteld wordt 

contractueel? 

 

Resumerend:  

• Waarheidsvinding is niet hetzelfde als mediation. Ik vind het gemak waarmee mediation als 

excuus wordt gebruikt om de waarheid buiten de deur te houden verbijsterend; 

• Het is niet aan het presidium de stekker uit dit onderzoek te trekken. Dat is aan de HELE 

RAAD. Het is immers een raadsonderzoek; 



• Door dit zo te presenteren, wordt het de schuld van de raad dat Integis het onderzoek niet 

afmaakt; 

• Wat betekent dat: schadevergoeding voor Integis? 

• De burgemeester sprak over contractueel beëindigen en dat moest hij onderzoeken. Wat valt 

er nog te onderzoeken? De burgemeester was er zelf bij toen het contract in januari 2019 werd 

getekend. Toch? 

• Wil Integis zelf stoppen? Indien niet: wat doen we met de 400.000 vertrouwelijke stukken? 

• Wat heeft de burgemeester besproken met Integis? Is er al gesproken over geld, over 

ontbinding en wat betekent dit voor de gemeente? Want ook dit is aan de raad en niet aan de 

burgemeester; 

 

Mijn dringende oproep aan de raad is dit te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering. Als 

dat door de huidige Corona crisis niet kan, dan hoor ik graag of we dit op een andere manier kunnen 

bespreken. Via de digitale route of op een andere wijze. 

En tot die tijd is de opdracht aan de burgemeester NIET met Integis te gaan onderhandelen over een 

schadevergoeding of anderszins. Want daarmee wordt het vertrouwen gewekt dat de raad het wel 

zal bekostigen. 

We zijn nu al ruim een ton kwijt voor iets van nul en generlei waarde.  

 

 

Mvrgr, 

Marielys Roos 

Hart 

 


