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1. Aanleiding en verzoek 

In dit rapport geeft de Commissie Integriteit Bloemendaal een oordeel over de vraag of de 

melding integriteitsschending onder dossiernummer 943100 onderzoekswaardig is en 

welke vervolgstappen er mogelijkerwijs gezet moeten worden. Deze melding is gedaan 

door de burgemeester, in navolging van het rapport van bevindingen van de Commissie 

Integriteit dossiernummer 2020002323 en de bespreking van het betreffende rapport van 

bevindingen in het Seniorenconvent van 10 november 2021. 

Begrenzing van het onderzoek 

De Commissie Integriteit beoordeelt in opdracht van de gemeenteraad van de gemeente 

Bloemendaal of er in geval van een melding integriteitsschending daadwerkelijk sprake is 

van een integriteitsschending of dat in ieder geval voldoende aanleiding bestaat om hiertoe 

nader onderzoek te doen.  

2. Korte samenvatting van de melding en verloop van het onderzoek 

In het Presidium van 26 mei 2020 is gesproken over het agenderen van een mogelijke 

integriteitskwestie ten aanzien van een raadslid. Na enige discussie over de vraag of dit 

onderwerp in de openbaarheid of in beslotenheid moest worden besproken, is besloten dat 

deze kwestie in het Seniorenconvent direct aansluitend op het betreffende Presidium zou 

worden besproken. In de discussie benadrukte de burgemeester dat dit betekent dat de 

bespreking plaats zou vinden onder geheimhouding tot het moment dat besloten wordt 

hier anders mee om te gaan. De kwestie is vervolgens besproken in het aansluitende 

Seniorenconvent. Hiervan is geen verslag of opname gemaakt door de griffie, het overleg is 

immers bedoeld voor vertrouwelijke, spoedeisende kwesties.  

Op 27 mei 2020 heeft één van de aan het Seniorenconvent deelnemende raadsleden 

berichten verstuurd aan enkele partijgenoten binnen de VDB-Whatsapp groep. Deze 

whatsapp groep bestaat naast het raadslid uit drie raadscommissieleden, een 

partijvoorzitter en een partijlid. In de whatsapp berichten doet het raadslid verslag van 

hetgeen is besproken in het Seniorenconvent van 26 mei 2020. De Commissie Integriteit 

heeft – naar aanleiding van een integriteitsmelding ter zake - een rapport van bevindingen 

opgesteld over deze kwestie: zie het rapport van 26 oktober 2021 (dossiernummer 

2020002323). 

De heer Van de Bunt, in die periode duo-commissielid/fractielid van de politieke partij VDB 

raakt in onmin met zijn partij(genoten) en meldt op 4 juni 2020 aan de partijvoorzitter van 

VDB dat hij de ‘gewiste’ whatsappberichten van het raadslid (VDB), die in de VDB-Whatsapp 

groep verslag deed van een vertrouwelijk Seniorenconvent, heeft ‘veiliggesteld’. Diezelfde 
dag stuurt de heer Van de Bunt vervolgens screenshots van de betreffende conversatie in 

de VDB-Whatsapp groep aan de burgemeester, de griffier en een groot aantal andere 

personen. Hierop dient het raadslid Slewe op dezelfde dag een integriteitsmelding in jegens 

het raadslid van VDB wegens het mogelijk schenden van de geheimhouding. Op 5 juni 2020 

dient ook het raadslid Roos een integriteitsmelding terzake in. De heer Van de Bunt stapt 

per direct over naar de fractie van Liberaal Bloemendaal. De heer Heukels en de heer Van 

de Bunt sluiten zich later aan bij de integriteitsmeldingen jegens het raadslid.  
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De Commissie Integriteit heeft kennisgenomen van de inhoud van de betreffende 

berichten. 

De heer Van de Bunt heeft aangegeven gehoord te willen worden en is daartoe in de 

gelegenheid gesteld d.d. 27 januari 2022.  

 

3. Normenkader 

a. Gemeentewet 

Op grond van artikel 25 lid 2 en lid 4 Gemeentewet heeft de burgemeester aan de 

raadsleden die deelnamen aan het Seniorenoverleg geheimhouding opgelegd. Deze 

bevoegdheid heeft de burgemeester en geldt totdat hij zelf de geheimhouding opheft, of 

totdat de raad kennis heeft genomen van de stukken en haar opheft. Geheimhouding 

geldt voor de leden van de raad en ieder die kennis heeft genomen van de stukken; 

Op grond van artikel 14 Gemeentewet leggen de raadsleden bij aanvaarding van hun 

functie de eed of verklaring en belofte af waarbij zij zweren (beloven) dat zij getrouw 

zullen zijn aan de Grondwet, de wetten zullen nakomen en hun plichten als lid van de 

raad naar eer en geweten zullen vervullen. 

b. Algemene wet bestuursrecht (Awb) 

Op grond van artikel 2:5 Awb is een ieder die betrokken is bij de uitvoering van de taak 

van een bestuursorgaan en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het 

vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds 

uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een 

geheimhoudingsplicht geldt,  verplicht tot geheimhouding van die gegevens, behoudens 

voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de 

noodzaak tot mededeling voortvloeit. 

 

c. Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers (2017) 

In de Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers (2017) zijn bepalingen opgenomen 

ten aanzien van de omgang met informatie. Voor dit dossier zijn de volgende bepalingen 

uit de Gedragscode van belang: 

3.1. Een politiek ambtsdrager gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij 

uit hoofde van zijn ambt beschikt. Hij zorgt ervoor dat stukken met geheime gegevens 

veilig worden opgeborgen en dat computerbestanden beveiligd zijn; 

3.3. Een politiek ambtsdrager verstrekt geen informatie die geheim is dan wel mag 

aannemen dat die dat karakter draagt; 

3.5. Een politiek ambtsdrager gaat verantwoord om met de e-mail- en internetfaciliteiten 

alsmede met de sociale media van en over de gemeente. 

Uit deze bepaling van de Gedragscode volgt dat op politieke ambtsdragers de morele 

verplichting rust om zorgvuldig om te gaan met informatie, in het bijzonder informatie 

waarvan de ambtsdrager weet of kan aannemen dat deze vertrouwelijk is.  

Verder rust op de politieke ambtsdrager de verplichting verantwoord om te gaan met 

social mediaberichten over de gemeente. 
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d. Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 

gemeente Bloemendaal (2020) 

In artikel 2a van dit Reglement is het volgende bepaald: 

Lid 3: Het seniorenconvent is een overlegplatform namens de raad voor 

vertrouwelijke spoedeisende kwesties, waaronder: 

- Vertrouwelijke onderwerpen die (nog) niet openbaar behandeld kunnen 

worden; 

- Onderwerpen waarbij de privacy van personen in het geding is; 

- De toepassing van de Gedragscode Integriteit; 

- Andere situaties waarin de voorzitter een vertrouwelijk dan wel spoedeisend 

overleg noodzakelijk acht. 

Lid 5: De vergaderingen van het seniorenconvent zijn besloten.  

Uit het Reglement volgt dat de vergaderingen van het Seniorenconvent niet 

openbaar en daarmee vertrouwelijk zijn.  

 

e. Protocol Integriteitsmeldingen 

Artikel 3 lid 1. De burgemeester neemt de integriteitsmelding als strikt vertrouwelijk in 

ontvangst. 

 

4. Bevindingen 

Gelet op de inhoud van het dossier is naar het oordeel van de Commissie Integriteit sprake 

van het schenden van een gedragsnorm door de heer Van de Bunt. Immers, hij heeft, 

voordat de verzender van de bewuste informatie deze heeft kunnen wissen, het bericht, 

naar eigen zeggen, ‘veiliggesteld’ door middel van screenshots. Daarmee heeft de heer Van 

de Bunt uit een besloten vergadering en door de burgemeester onder geheimhouding 

verstrekte vertrouwelijke informatie, die bovendien niet voor hem bestemd was, bewaard 

en vervolgens opzettelijk verder verspreid. Deze bevinding is aan de heer Van de Bunt in 

het hoorgesprek voorgelegd. 

 

5. Hoorgesprek 

De Commissie Integriteit heeft op 27 januari 2022 een hoorgesprek met de heer Van de 

Bunt gevoerd. Bij dit gesprek was tevens de heer Heukels aanwezig. Beiden gaven aan dat 

ze dit gesprek gezamenlijk wilden voeren. Van dit gesprek is een kort verslag gemaakt en 

aan de heer Van de Bunt ter verificatie voorgelegd. Van deze mogelijkheid heeft de heer 

Van de Bunt via een e-mail (die hij tevens heeft gestuurd aan een groot aantal personen die 

niet bij deze casus zijn betrokken) gebruik gemaakt. De heer Van de Bunt kon zich niet (of 

niet geheel) vinden in het verslag, waarna de Commissie Integriteit hem heeft verzocht om 

een voorstel te doen voor tekstuele aanpassing van het verslag. Om hem moverende 
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redenen is de heer Van de Bunt niet ingegaan op dit verzoek.  De heer Van de Bunt heeft 

tijdens het hoorgesprek een schriftelijke verklaring voorgelezen. Deze verklaring is in het 

dossier opgenomen en is meegenomen bij de beoordeling. Een groot deel van deze 

verklaring heeft overigens geen betrekking op onderhavige integriteitsmelding.  

 

De heer Van de Bunt geeft, kort samengevat, als motivatie voor het doorsturen van de 

whatsappberichten dat hij zich zorgen maakte over het in zijn ogen niet adequaat optreden 

van de burgemeester in een eerdere melding van integriteitsschending. Als gevolg van het 

doorsturen van de berichten op deze wijze zou de bewuste melding ‘niet in de doofpot 
kunnen eindigen’. De heer Van de Bunt geeft hiermee aan dat hij zich klokkenluider voelt. 
Daarnaast merkt hij op dat ook anderen deze informatie hebben verspreid en zelfs op 

facebook hebben geplaatst. 

 

6. Conclusies 

Alles overziende komt de Commissie Integriteit, op basis van het dossier, tot de volgende 

conclusies:  

Conclusie I: 

Naar het oordeel van de Commissie Integriteit is, gelet op de inhoud van het dossier, sprake 

van het schenden van wettelijke/gedragsnormen door de heer Van de Bunt. Zie het 

hiervoor beschreven normenkader. Immers, hij is niet zorgvuldig omgegaan met 

vertrouwelijke informatie die, zoals bij hem bekend mag worden verondersteld, in een 

besloten seniorenconvent is besproken. Dat het hier om een melding van een mogelijke 

integriteitsschending zou gaan waarbij de naam van de beklaagde is gedeeld maakt het - 

naar het oordeel van de commissie - extra onzorgvuldig.  

Conclusie II: 

De oorspronkelijke zender van de whatsappberichten heeft zich kennelijk ook gerealiseerd 

dat het versturen van informatie uit een vertrouwelijk overleg niet correct is, hij heeft 

immers de berichten ingetrokken. Het argument van de heer Van de Bunt dat hij een 

‘klokkenluider’ is, is niet steekhoudend. Er waren immers meerdere personen bij het 

overleg betrokken die allen konden bewaken dat de melding door de burgemeester op de 

gebruikelijke manier zou worden afgehandeld. Klokkenluiders dienen daarnaast op zeer 

zorgvuldige wijze vermeende misstanden te melden. Van zorgvuldigheid is bij deze wijze 

van melden - door het breed verspreiden van de oorspronkelijke melding – geen sprake. 

Conclusie III: 

Door het bewust verspreiden van informatie, met naam en toenaam, uit een vertrouwelijk 

overleg over een mogelijke integriteitsschending, waar hijzelf niet bij aanwezig was, heeft 

de heer Van de Bunt bewust het risico genomen hiermee de persoon waarover het overleg 

werd gevoerd op voorhand te beschadigen, een actie waar de betreffende persoon zich in 

deze fase niet tegen had kunnen verweren. Hij heeft hierbij de gedragsnormen 

overschreden die hiervoor zijn beschreven. 
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Conclusie IV: 

Ondanks het verzoek van de Commissie Integriteit om vertrouwelijkheid te betrachten ten 

aanzien van dit onderzoek, heeft de heer Van de Bunt diverse stukken en mailwisselingen 

tussen de Commissie en hemzelf breed verspreid. Ook deze gedragingen zijn in strijd met 

het Protocol Integriteitsmeldingen alsmede de Gedragscode. 

 

7. Aanbevelingen  

Op grond van het protocol artikel 4, lid 8 doet de Commissie Integriteit de volgende 

aanbevelingen aan de burgemeester: 

1. Geen nader onderzoek instellen 

Zoals hierboven is gemotiveerd ziet Commissie Integriteit geen aanleiding tot een 

nader onderzoek. De feiten zijn immers bekend. 

 

2. Openbaarheid van behandeling 

Dit advies in de openbaarheid te bespreken in de gemeenteraad.  

 

8. Geheimhouding 

De commissie integriteit legt geheimhouding op het hoorverslag, zoals genoemd in dit 

rapport van bevindingen, op grond van artikel 86, eerste lid, van de Gemeentewet en 

artikel 5.1, tweede lid, onder e  (eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer) en onder i 

(goed functioneren van het bestuursorgaan) van de Wet open overheid. Hierbij overweegt 

de commissie als volgt: Het is niet wenselijk dat de (de volledige inhoud van) het 

hoorverslag in de openbaarheid komt, omdat het belang van openbaarmaking van deze 

stukken niet opweegt tegen het belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

van de in de stukken genoemde personen. Het hoorverslag bevat informatie die de 

persoonlijke levenssfeer van de gehoorde raakt. Betrokkene moet erop kunnen rekenen dat 

de maximale vertrouwelijkheid in acht wordt genomen ten aanzien van het door hem 

verklaarde aan de Commissie Integriteit. Hij moet in vrijheid en met waarborging van zijn 

privacy verklaringen af kunnen leggen zonder dat hij daarbij bang zouden moeten zijn voor 

openbaarmaking van zijn verklaring. Niet kan worden uitgesloten dat openbaarmaking van 

de namen en stukken van de betrokkene leidt tot op de persoon gerichte beschuldigingen 

waarvan deze betrokkenen nadeel kunnen ondervinden. Het schenden van deze afspraak 

zal het vertrouwen in de Commissie Integriteit en daarmee het goed functioneren van de 

commissie schaden. 

 

De commissie behoudt zich het recht voor om passages uit het hoorverslag op te nemen in 

het rapport van bevindingen. 
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9. Bronnen 

De volgende interne bronnen zijn door de Commissie Integriteit geraadpleegd:  

1. E-mail van de heer Van de Bunt van 4 juni 2020 aan de partijvoorzitter VDB 

2. Afdruk van whatsapp-berichten in de VDB-appgroep, doorgestuurd door de heer Van 

de Bunt op 4 juni 2020 

3. Integriteitsmeldingen van 4 en 5 juni 2020 van de heer Slewe en mevrouw Roos-

Andriesse jegens de heer Doorn 

4. Integriteitsmelding van 13 juli 2020 en 22 juli 2020 (‘aansluiting bij initiële melding’) 
van de heer Heukels en de heer Van de Bunt jegens de heer Doorn 

5. Zienswijze van de heer Heukels, de heer Van de Bunt en mevrouw Roos-Andriesse op 

het conceptrapport van bevindingen van de Commissie Integriteit d.d. 7 oktober 

2021 (dossiernummer 2020002323). 

6. Verslag hoorgesprek d.d. 27 januari 2022 - niet vastgesteld door gehoorde (GEHEIM) 

7. Reglement van orde van de gemeenteraad 2020 

8. Gedragscode integriteit raadsleden 2017 

9. Protocol integriteitsmeldingen 2020 

 

10. Reacties van de betrokkene op dit advies 

Het conceptrapport van bevindingen is voorgelegd aan de heer Van de Bunt op 12 april 

2022. De heer Van de Bunt gaf daarop 25 april 2022 de volgende reactie: “geachte 
Commissie, Kennisgenomen van uw bevindingen. Na en in overleg met mijn fractievoorzitter 

het volgende: Mensen, die zaken aandragen, die voor anderen onwelgevallig zijn, behoren 

de rekening daarvoor niet gepresenteerd te krijgen. Zeker nu die berichtgeving alleen 

gericht was richting degenen die allen zelf onder die geheimhouding bleven. Daar is niets 

verkeerds aan. Beschouw uw bevindingen dan ook in die geest, maar u doet dat helaas niet. 

Eenieder die een klacht tegen zich krijgt, behoort alle- en dan bedoel ik ook echte alle 

stukken- te ontvangen. Dat is de basis voor/ van een rechtstaat, zie daarvoor ook de Awb. 

Ten onrechte heb ik die niet ontvangen. Daarnaast was feitelijk uw mening voor het 

hoorgesprek al gevormd, zo blijkt uit uw mondelinge reactie. Mijn reactie op het 

hoorgesprek zie ik op geen enkele wijze letterlijk terug in uw bevindingen en bovendien heb 

ik geen getrouw verslag daarvan mogen ontvangen. U hebt namelijk mijn reactie op uw 

bericht, dat ik uw proces verbaal van dat hoorgesprek moest gaan schrijven, niet letterlijk 

opgenomen, noch de overduidelijke strekking daarvan. Daarbij draait u mijn reactie naar uw 

kant toe, jammer maar totaal verkeerd en onzuiver. Kort samengevat wij, mijn 

fractievoorzitter en ik, kunnen ons niet vinden in uw bevindingen, noch in uw handelen naar 

mij toe. Een kopie van deze reactie stuur ik natuurlijk naar mijn fractievoorzitter en acht ook 

deze reactie openbaar.” 
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11. Naschrift van de Commissie Integriteit op de binnengekomen reactie   

Naschrift 1: 

De Commissie Integriteit heeft kennisgenomen van de reactie van de heer Van de Bunt op 

het verzoek om te reageren op ons concept-adviesrapport. De essentie van de reactie luidt 

dat de Commissie a) geen rekening heeft gehouden met zijn inbreng op het conceptverslag 

van het hoorgesprek en b) dat de heer Van de Bunt van mening is dat hij geen schending 

van integriteitsregels heeft gepleegd, maar in tegendeel zichzelf als klokkenluider ziet. De 

Commissie Integriteit betreurt het feit dat de heer Van de Bunt noch op het hoorverslag, 

noch op het concept-adviesrapport -ondanks ons verzoek daartoe- met inhoudelijke reactie 

op de concepttekst is gekomen. 

De Commissie Integriteit stelt vast dat de heer Van de Bunt geen nieuwe feiten of 

omstandigheden aandraagt die ertoe leiden dat het advies aangepast dient te worden.   

 

Naschrift 2: 

De Commissie Integriteit keurt het af dat de heer Van de Bunt het uitdrukkelijke verzoek 

van de Commissie Integriteit om het conceptrapport en de onderliggende correspondentie 

vertrouwelijk te behandelen niet is nagekomen. Het schenden van vertrouwelijkheid blijkt 

wederom uit zijn laatste mailcorrespondentie waarin de heer Van de Bunt aangeeft dat hij 

opzettelijk deze informatie deelt met derden. In deze verslagen worden namen genoemd 

en omstandigheden beschreven die, mede in het kader van privacy en zorgvuldigheid, niet 

openbaar gemaakt dienen te worden. De Commissie Integriteit betreurt deze handelwijze 

ten zeerste en wijst erop dat dit niet alleen in strijd is met de wet, maar ook met de 

algemeen aanvaarde normen van behoorlijk bestuur. Een dergelijke handelwijze legt de 

commissie uit als een bewuste poging om haar werkzaamheden, zoals mede in het door de 

gemeenteraad vastgestelde het Protocol Integriteitsmeldingen is omschreven, te 

ondermijnen. Zij doet daarom het uitdrukkelijke verzoek aan de heer Van de Bunt om zich 

in de toekomst te onthouden van dergelijke gedragingen en vraagt hiervoor aandacht bij de 

leden van de gemeenteraad. 

 

Naschrift 3: 

Na overdracht van het rapport van bevindingen aan de burgemeester heeft deze de 

Commissie Integriteit er op gewezen dat er een interpretatieverschil kan ontstaan over de 

tekst van de conclusies (paragraaf 6) in relatie tot die in eerdere rapporten over hetzelfde 

thema zijn getrokken (i.c. dossiernummers 2020002323, 943115 en 943133). De commissie 

is van mening dat ook bij de conclusies in dit rapport vermeld had kunnen worden  “(….) en 

heeft daarmee niet integer gehandeld”. Het rapport zelf kan niet gewijzigd worden omdat 

deze reeds ter goedkeuring aan de betrokkene is voorgelegd. Met deze aanvulling wijzigt 

overigens de strekking van onze conclusies en aanbevelingen niet. 

 

 


