
Hallo collega’s, griffier, 

 

In de besluitenlijst die ik zojuist ontving het volgende besluit: 003 Besluit op het verzoek tot 

opheffing van de geheimhouding  

 

Het college besluit: 

Het verzoek tot opheffing van geheimhouding op twee e-mails – waar het college op 4 november 

2014 geheimhouding op heeft gelegd – af te wijzen. 

Dit gaat over mijn Wob-procedure. Ik heb gevraagd om mailcorrespondentie tussen prive-account en 

gemeentelijk account in een specifieke periode van specifieke bestuurders. Daar zaten natuurlijk 

geen mails bij die van de GroenLinks fractie afkomstig zijn en gecirculeerd hebben binnen een groep 

mensen die lid zijn van GroenLinks en diverse inwoners uit Heemstede en Haarlem. Immers, die 

correspondentie is helemaal niet van de gemeente. Die heeft de gemeentelijke server niet eens 

bereikt. Het is te vergelijken met een e-mail die ik bijv stuur aan mijn buurvrouw. Dat is dus gewoon 

geen gemeentelijke correspondentie. En dus kan de gemeente dit niet leveren op grond van mijn 

Wob-verzoek. Ook kan de gemeente deze correspondentie niet geheim verklaren. Immers: niet van 

de gemeente en ook niet aan de gemeente verstuurd. 

 

Nu komt het bizarre, maar ook walgelijke: de burgemeester doet net alsof ik gevraagd heb om 

opheffing van de geheimhouding. Ik heb al lang geschreven dat ik hier helemaal niet om heb 

gevraagd. Daar ging mijn wob niet over. En evenmin heb ik een verzoek tot opheffing van 

geheimhouding ingediend. Dat dit college nu een dergelijk besluit neemt, is weer een teken aan de 

wand. Want wat de burgemeester en zijn maten hier aan het doen zijn is het volgende: hier wordt 

een lichtje opgelaten voor het OM. Zo van: kijk eens aan, wij blijven als gemeente bij de 

geheimhouding en ook al vraagt Roos om opheffing, wij doen het niet. 

 

Een gluiperige actie. Ik weet dat Richard Kruijswijk in deze correspondentie voorkomt. Hij heeft in 

augustus 2015 zijn eigen privé correspondentie geheim verklaard. Wat helemaal niet kan.  

 

Ik heb het al gezegd tegen de raadsheren in het hof van Amsterdam: je zou kunnen constateren dat 

de echte criminelen in het gemeentehuis van Bloemendaal zitten. 

 

 

Marielys Roos 

Hart 


