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Betreft: Bespreking d.d. 6 juli 2019 en het vervolg 
 
 
Weledelgestrenge heer Roest, 
 
Alvorens met mijn schrijven verder te gaan, wens ik u nog een gezond en voorspoedig 2020 toe. 
 
Samen met enkele Bloemendaalse burgers heb ik d.d. 6 juli 2019 deelgenomen aan een gesprek met 
u over enkele Bloemendaalse bestuurlijke perikelen. Van dat gesprek zijn ter plekke aantekeningen 
gemaakt door een medewerkster van u. In het gesprek is toegezegd dat de deelnemers zo spoedig 
mogelijk de notulen zouden ontvangen. 
 
Persoonlijk heb ik de ‘notulen’, waarvan ik via via weet dat er iets is dat er op lijkt, nooit gehad. Ik 
weet van enkele andere deelnemers dat ik hierin niet de enige ben. Verder is mij bekend dat kopieën 
van deze ‘aantekeningen’ zijn verspreid aan de fractie voorzitters van de Bloemendaalse politieke 
partijen, als bijlage bij uw brief van 19 november 2019 met kenmerk 2019007482  en vermoedelijk 
ook aan een of meerdere personen buiten het Bloemendaals bestuur, o.a. ene heer X. Tot zover wat 
er feitelijk is gebeurd of de ronde doet. Op grond daarvan heb ik een aantal serieuze opmerkingen en 
bezwaren. 
 
Opmerkingen. 

- Het is ongebruikelijk dat notulen verspreid worden, zonder dat deze zijn goedgekeurd door 
de gespreksdeelnemers 

- Het is gebruikelijk dat alle deelnemers de notulen van de bespreking krijgen waaraan ze 
hebben deelgenomen. Zelf heb ik geen notulen gehad en van enkele andere deelnemers 
weet ik dat ook zij geen notulen hebben gehad 

- Het is ook ongebruikelijk dat notulen pas maanden na de onderhavige bespreking hun 
geheimzinnige en niet transparante weg vinden 

- Het is nog ongebruikelijker dat notulen, zonder toestemming van de deelnemers aan de 
bespreking, aan anderen dan de deelnemers worden verspreid; in dit geval zijn de notulen 
door u als bijlage in een brief van 19-11-2019 verspreid aan alle fractie voorzitters 

- En het is onbehoorlijk dat bij die verspreiding aan derden de namen van de deelnemers zijn 
vermeld en tevens ook onze email adressen 

- Door de ‘notulen’ aan de fractievoorzitters te doen toekomen, met daarin de vermelding dat 
de deelnemers met hen een gesprek wensten aan te gaan (uw suggestie overigens), in plaats 
van hen een formele uitnodiging te sturen, is vermoedelijk de reden geweest dat voor zo’n 
gesprek bij de fractievoorzitters geen animo was; een duidelijk gemiste kans. 

- Ik vind de gehele gang van zaken als vervolg op de bespreking van 6 juli, van weinig respect 
getuigen voor de bij uw gemeente betrokken burgers, die de moeite hebben genomen om 
met u in gesprek te gaan; een van deze burgers is er nota bene vanuit Noorwegen voor naar 
Bloemendaal gekomen. 

 
Bezwaren. 

- Ik maak bezwaar tegen de bovengenoemde gang van zaken; weliswaar achteraf, maar dat is 
gezien de gang van zaken ook niet anders mogelijk, waarvan akte  



- Ik maak formeel bezwaar tegen het vermelden van privé gegevens van mijzelf aan derden, 
zonder mijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en zonder dat ik daar op enig moment 
formeel van op de hoogte ben gebracht en stel u, omdat u voorzitter was van genoemde 
bespreking en de brief van 19 november 2019 hebt doen uitgaan, daarvoor persoonlijk 
verantwoordelijk 

 
Het zonder toestemming van betrokkenen delen van diens privé gegevens met derden, is in strijd 
met de wet, de AVG. U, als burgemeester, de hoogste ambtenaar in de gemeente Bloemendaal, dient 
er op toe te zien dat zulks onder geen beding plaatsvindt. Het heeft in deze situatie nota bene onder 
uw verantwoordelijkheid wel plaatsgevonden. Ik neem u dat hoogst kwalijk. 
 
Hoe nu verder. 
Graag ontvang ik van u de officieuze (overigens niet door de deelnemers goedgekeurde) notulen van 
de vergadering van 6 juli 2019 en laat die tevens sturen naar alle deelnemers van dat gesprek. 
Hetgeen d.d. 19 november als bijlage is verstuurd, is een opsomming van gemaakte aantekeningen, 
geen notulen. 
 
Hoewel het aan de ernst van de situatie niets afdoet, eis ik van u een verklaring voor de 
bovengeschetste gang van zaken. Overigens niet alleen aan mij, maar aan alle deelnemers bij het 
gesprek. In deze verklaring verwacht ik een gedegen uitleg over alle punten die ik hierboven in mijn 
‘Opmerkingen’ heb benoemd. 
 
Verder verwacht ik van u dat u in de eerstvolgende raadsvergadering kort verslag doet van 
bovengenoemde gang van zaken, zonder weglating van de relevante feiten en met vermelding van 
het feit dat u betreurt dat het zo is gegaan en dat excuses voor de betrokken deelnemers op zijn plek 
zijn. Zodat een en ander ook in de notulen wordt vastgelegd. 
N.B. Mocht u ooit nog in de gelegenheid zijn om formeel met burgers van uw gemeente in gesprek te 
gaan, is dit geen overbodige luxe. Inmiddels zijn vele Bloemendalers van deze gang van zaken op de 
hoogte en u zult begrijpen dat die er weinig voor voelen in een soortgelijke positie terecht te komen, 
als de deelnemers aan het gesprek van 6 juli 2019. 
Het is mogelijk dat er in de eerstvolgende raadsvergadering door u geen melding van gemaakt wordt. 
In dat geval zal een mij bevriend raadslid in een mededeling voor u de honneurs waarnemen. 
 
Verder eis ik van u persoonlijk en schriftelijk excuses voor het delen van mijn gegevens met derden, 
zonder mijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, die ik overigens nooit gegeven zou hebben. 
 
Mocht op dit schrijven helemaal niet of mijns inziens onvoldoende gereageerd worden, zal ik niet 
aarzelen juridische stappen te ondernemen, om hierbij gebruik te maken van de mogelijkheden die 
de AVG mij biedt. Het lijkt mij alleszins redelijk om uiterlijk 27 januari a.s. Uw antwoord tegemoet te 
zien. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 


