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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 943115 onderzoekswaardig is en 

welke vervolgstappen er mogelijkerwijs gezet moeten worden. Deze melding jegens 

mevrouw Roos-Andriesse is gedaan door de burgemeester, in navolging van het rapport 

van bevindingen van de Commissie Integriteit ten aanzien van dossier 2020002323 en de 

bespreking van het betreffende rapport van bevindingen in het Seniorenconvent op 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 een whatsapp groep van diens politieke partij. In de whatsapp 

berichten doet het raadslid verslag van hetgeen is besproken in het Seniorenconvent van 

een dag eerder. De Commissie Integriteit heeft - naar aanleiding van een 

integriteitsmelding over het handelen van het raadslid - een rapport van bevindingen 

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

2020002323). 

Op 4 juni 2020 stuurt een duo-commissielid verschillende screenshots van de betreffende 

conversatie in de VDB whatsapp-groep aan de burgemeester, de griffier en een groot aantal 

andere personen. Hierop dient een raadslid via e-mail een integriteitsmelding in jegens het 

raadslid dat de whatsapp conversatie heeft gestuurd wegens het mogelijk schenden van de 

geheimhouding. De e-mail met deze integriteitsmelding wordt niet alleen verstuurd aan de 

burgemeester en de griffier, maar ook aan raadsleden en een journalist. Mevrouw Roos-

Andriesse doet op 5 juni 2020 eveneens melding van een mogelijke schending van 

geheimhouding door voornoemd raadslid en verzoekt de burgemeester om aangifte te 

doen. Mevrouw Roos-Andriesse verstuurt de integriteitsmelding in antwoord op de e-mail 

van het raadslid dat een dag eerder de gelijkluidende melding heeft gedaan. Mevrouw 

Roos-Andriesse verstuurt de melding aan alle geadresseerden, raadsleden en een 

journalist, en voegt daar zelf nog twee journalisten aan toe. Daarnaast deelt zij een 

screenshot van een deel van de betreffende whatsapp conversatie op haar persoonlijke 

Facebookpagina.  
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Ten aanzien van dossier 2020002323 heeft op 10 september 2020 een hoorgesprek 

plaatsgevonden met mevrouw Roos-Andriesse, hierbij was ook de heer Slewe aanwezig. 

Mevrouw Roos-Andriesse gaf in dit hoorgesprek aan dat zij het Seniorenconvent van 26 mei 

2020 heeft opgenomen en dat zij deze opname niet aan de burgemeester wilde verstrekken 

ten behoeve van het onderzoek naar de integriteitsmelding. Tevens heeft zij tijdens dit 

hoorgesprek aangegeven dat de bandopname wat haar betreft privé is. Zij gaf aan de 

bandopname van het Seniorenconvent in te brengen bij het Hof ten behoeve van een 

strafzaak tegen haar. 

De Commissie Integriteit heeft kennisgenomen van een afdruk van het betreffende 

whatsapp bericht op de Facebookpagina van mevrouw Roos-Andriesse en het hoorgesprek 

dat met haar is gevoerd op 10 september 2020. 

Mevrouw Roos-Andriesse heeft aangegeven gehoord te willen worden en is daartoe in de 

gelegenheid gesteld d.d. 11 januari 2022. 

3. Normenkader  

a. Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers (2017) 

Op grond van artikel 15 lid 3 Gemeentewet heeft de raad een gedragscode vastgesteld voor 

zijn leden. 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.  

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

aanzien van het indienen van een integriteitsmelding. Voor dit dossier is de volgende 

bepaling uit de Gedragscode van belang: 

Ad C. de afspraken als bedoeld in artikel 6.2 van zowel Gedragscode A als B: 

Lid 3 - Meldingen van (het vermoeden van) integriteitsschendingen van raadsleden vinden 

plaats bij de griffier en meldingen van (het vermoeden van) integriteitsschendingen van een 

lid van het college vinden plaats bij de gemeentesecretaris. 
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b. 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 

vertrouwelijk zijn.  

Het Protocol Integriteitsmeldingen politieke ambtsdragers gemeente Bloemendaal (2020) 

was ten tijde van het indienen van de melding door mevrouw Roos-Andriesse nog niet in 

werking getreden. 

 

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 mevrouw Roos-Andriesse. Immers, zij is niet 

zorgvuldig omgegaan met vertrouwelijke informatie: 

- Zij heeft de integriteitsmelding jegens het mede-raadslid niet alleen naar de griffie 

verstuurd, zoals destijds gebruikelijk was bij het doen van een integriteitsmelding, 

maar ook aan andere personen binnen de gemeente Bloemendaal (zoals raadsleden 

en een wethouder); 

- Zij heeft de integriteitsmelding daarnaast ook verstuurd aan verschillende 

journalisten; 

- Zij heeft een deel van de whatsapp conversatie op haar Facebookpagina geplaatst; 

- Zij heeft het Seniorenconvent van 26 mei 2020, zonder dit kenbaar te maken of daar 

vooraf instemming voor te vragen, opgenomen en deze opname niet willen afstaan 

aan de burgemeester. 

Volgens de op het moment van deze melding (juni 2020) in de gemeente Bloemendaal 

geldende werkwijze ten aanzien van vermeende integriteitsschendingen werden meldingen 

van (het vermoeden van) integriteitsschendingen van raadsleden ingediend bij de griffier. 

Van een raadslid mag verwacht worden dat hij of zij op de hoogte is van de binnen de 

gemeente geldende regels en werkwijze ten aanzien van het doen van een melding. Het 

versturen van een integriteitsmelding aan andere personen binnen de gemeente en zeker 

aan journalisten kan aangemerkt worden als uiterst onzorgvuldig handelen.  

Hiermee heeft mevrouw Roos-Andriesse bewust de reputatie van een mede-raadslid, en 

daarmee uiteindelijk ook haar eigen reputatie, geschaad. Immers, de integriteitsmelding 
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jegens het raadslid moest nog onderzocht worden. Door de melding met anderen dan de 

griffie te delen, was het raadslid reeds “veroordeeld”. Tevens heeft dit handelen schade 

toegebracht aan de overheid in het algemeen en de gemeente Bloemendaal in specifieke 

zin. Immers, door niet te handelen conform de gedragscode wordt het vertrouwen van de 

burger in het openbaar bestuur geschaad.  

Mevrouw Roos-Andriesse heeft mogelijkerwijs niet opgemerkt dat zij de e-mail ook 

verstuurde aan de journalist die reeds in de geadresseerdenlijst van de e-mail waarop zij 

antwoordde, stond. Echter, zij heeft twee andere journalisten aan de geadresseerdenlijst 

toegevoegd, waardoor vaststaat dat zij de bedoeling had de integriteitsmelding jegens het 

raadslid bij de pers bekend te stellen.  

Op 5 juni 2020 heeft mevrouw Roos-Andriesse de melding ingediend jegens een mede-

raadslid ten aanzien van het mogelijk schenden van de geheimhouding door dit raadslid. Dit 

raadslid had immers in een whatsapp conversatie woordelijk verslag gedaan van hetgeen in 

een Seniorenconvent besproken is. Het Seniorenconvent betreft een besloten vergadering 

waar vertrouwelijke kwesties besproken worden. Op dezelfde dag dat mevrouw Roos-

Andriesse haar melding jegens het raadslid indiende, heeft zij zelf een deel van deze 

whatsapp conversatie, en dus vertrouwelijke informatie, op haar Facebookpagina geplaatst 

en zo verder verspreid.   

In het hoorgesprek d.d. 10 september 2020 heeft mevrouw Roos-Andriesse aangegeven dat 

zij het bewuste Seniorenconvent heeft opgenomen en de opname te willen inbrengen in 

een strafzaak tegen haar, door deze opname te verstrekken aan het Hof. Hiermee zou de 

vertrouwelijke informatie van het Seniorenconvent opnieuw verder verspreid worden. Het 

hoorgesprek met mevrouw Roos-Andriesse d.d. 11 januari 2022 is op haar verzoek 

beëindigd voordat de Commissie Integriteit haar (onder andere) heeft kunnen vragen of zij 

de opname daadwerkelijk heeft verstrekt aan het Hof of anderen. Dit blijkt ook niet uit de 

documenten die onderdeel uitmaken van dit dossier. De Commissie Integriteit kan derhalve 

hierover geen oordeel vellen. Wel druist enkel het heimelijk opnemen van het 

Seniorenconvent alleen al in tegen de geest van het Reglement van orde voor 

vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Bloemendaal 

(2020). Deelnemers in een besloten of vertrouwelijk overleg moeten zich vrij voelen om te 

kunnen zeggen wat ze willen zonder daar achteraf en ongevraagd in de openbaarheid mee 

geconfronteerd te worden.  

 

5. Wederhoor 

Mevrouw Roos-Andriesse heeft laten weten gehoord te willen worden ten aanzien van 

deze melding jegens haar. Op 11 januari 2022 heeft de Commissie Integriteit haar in de 

gelegenheid gesteld om gehoord te worden. Tijdens het hoorgesprek stelde mevrouw 

Roos-Andriesse dat zij niet inhoudelijk op de melding kon reageren omdat zij de melding 

niet kende. De burgemeester heeft mevrouw Roos-Andriesse bij brief (gedateerd 23 

november 2021) inhoudelijk geïnformeerd over de melding. De Commissie Integriteit stelt 

zich derhalve op het standpunt dat mevrouw Roos-Andriesse op de hoogte was van de 

inhoud van melding en dat zij derhalve in staat is gesteld om zich voor te bereiden op het 

hoorgesprek en inhoudelijk te reageren op de melding jegens haar.   
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Tijdens het hoorgesprek heeft mevrouw Roos-Andriesse gepersisteerd in het betoog dat zij 

de melding niet kende en daarom niet inhoudelijk kon of wilde reageren voordat zij de 

melding van de burgemeester aan de Commissie Integriteit had ontvangen. Het 

hoorgesprek is om die reden voortijdig en zonder daadwerkelijke bespreking van de 

melding op verzoek van mevrouw Roos-Andriesse beëindigd. De Commissie Integriteit heeft 

zowel in het hoorgesprek als schriftelijk aan mevrouw Roos-Andriesse laten weten dat de 

melding van de burgemeester aan de Commissie Integriteit niet aan haar verstrekt zal 

worden. De Commissie Integriteit hecht groot belang aan het volgen van hetgeen is 

voorgeschreven in het Protocol Integriteitsmeldingen politieke ambtsdragers (2020) en ziet 

geen reden om van het Protocol af te wijken. Conform artikel 3 lid 3 van het Protocol is 

mevrouw Roos-Andriesse onverwijld door de burgemeester bij brief over de 

integriteitsmelding geïnformeerd. Hiermee is voldaan aan het zorgvuldigheidsbeginsel en is 

mevrouw Roos-Andriesse in staat gesteld zich te vergewissen van de melding. De 

Commissie Integriteit heeft mevrouw Roos-Andriesse vervolgens schriftelijk alsnog de 

mogelijkheid geboden om inhoudelijk te reageren op de melding en antwoord te geven op 

de meest prangende vragen van de Commissie Integriteit. Van deze extra geboden 

mogelijkheid heeft zij geen gebruik willen maken. 

In reactie op het rapport van dossier 2020002323 heeft mevrouw Roos-Andriesse (samen 

met een ander raadslid en een duo-commissielid) een schriftelijke zienswijze gestuurd ten 

aanzien van de gedragingen die in onderhavig dossier aan de Commissie Integriteit zijn 

voorgelegd. Mevrouw Roos-Andriesse heeft samen met het andere raadslid en het duo-

commissielid in deze zienswijze aangegeven niet te kunnen zeggen of zij het eens is met het 

rapport van bevindingen ten aanzien van de bevindingen jegens hen omdat zij “de 

dragende elementen daarvoor/ de inhoud, waarop de Commissie zich op baseert, 

bijvoorbeeld het rapport van de burgemeester en de voor ons onbekende stukken die hij – al 

dan niet daarbij - aan u heeft doorgestuurd” niet kennen.  Zij achten - gezien de 

uitdrukkelijke standpunten van de commissie – het rapport van bevindingen als mosterd na 

de maaltijd. Betrokkenen zijn van mening dat de Commissie hen niets moet verwijten 

“maar de pijlen moet richten op degenen waar het volgens betrokkenen werkelijk misgaat.” 

Zij geven verder aan dat de voorgeschiedenis en de wijze waarop de burgemeester is 

omgegaan met deze kwestie van belang is voor de beoordelingen van de meldingen jegens 

een ander raadslid. Zij achten het essentieel dat de stukken, die de burgemeester aan de 

Commissie heeft verstrekt, ten behoeve van hun reactie op de door de Commissie 

aangegeven verwijten en beschuldigingen te ontvangen. Zij geven aan derhalve slechts “een 

globaal oordeel te kunnen geven en behouden zich het recht voor, zodra ze die stukken 

hebben ontvangen, een nader onderbouwde reactie te geven.”  

Ten aanzien van het opnemen van het Seniorenconvent is door betrokkenen het volgende 

opgemerkt: “Gezien het verleden is het blijkbaar voor sommige van ons noodzakelijk 

gebleken diverse vergaderingen en besprekingen, die niet genoteerd of uitgezonden 

worden, vast te leggen. Zolang daarmee geheimhouding wordt betracht is daar niets mis 

mee en wordt de geheimhouding of vertrouwensbeginsel niet geschonden. (…) Voor wat 
betreft de gemaakte bandopname, in uw ogen niet integer, het volgende. Een van de 

raadsleden maakte een bandopname omdat de griffier van de burgemeester opdracht had 

gekregen geen verslag te maken van het seniorenconvent. Het is vreemd dat 

seniorenconvent niet wordt vastgelegd in notulen. Om zeker te zijn van het niet schenden 

van de geheimhouding door het raadslid dat de bandopname maakte, heeft dit raadslid dat 
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eerder al is beschuldigd van het schenden van de geheimhouding, op advies van haar 

advocaat een bandopname gemaakt van het seniorenconvent (..) Volgens de wet kan een 

raadslid een opname voor eigen gebruik maken.” 

Ten aanzien van de publicatie op de Facebookpagina van mevrouw Roos-Andriesse is het 

volgende opgemerkt: “Ook dat heeft een achtergrond, die met de burgemeester is 

besproken, maar die hij u kennelijk niet in zijn conceptrapport heeft medegedeeld. Want 

waarom wordt door u niet verwezen naar hetgeen dit raadslid hierover aan de 

burgemeester heeft verklaard en wordt door u pas nadat u al een standpunt hebt 

ingenomen, om commentaar c.q. verweer gevraagd aan de melder. Dit duidt bepaald niet 

op een eerlijke procedure maar op een vooringenomenheid.” 

De (gezamenlijke) zienswijze gaat slechts gedeeltelijk in op de gedragingen van mevrouw 

Roos-Andriesse die in onderhavig dossier ter discussie staan. Voor zover de zienswijze wel 

ingaat op deze gedragingen werpt dit naar het oordeel van de Commissie Integriteit geen 

ander licht op het handelen van mevrouw Roos-Andriesse. Ieder raadslid dient zich te 

houden aan dezelfde regels, procedures en gedragsnormen. Hetgeen zich heeft afgespeeld 

in het verleden kan geen reden zijn om hiervan af te wijken.  

 

6. Conclusies en aanbevelingen 

Gelet op het dossier en bovenstaande overwegingen komt de Commissie Integriteit tot het 

oordeel dat mevrouw Roos-Andriesse, door de integriteitsmelding te versturen aan een 

brede en deels publieke groep mensen alsook door het plaatsen van een deel van de 

whatsapp conversatie op social media, niet integer gehandeld heeft. De Commissie 

Integriteit veroordeelt deze handelwijze: op raadsleden rust de wettelijke en morele plicht 

om zorgvuldig om te gaan met aan hen toevertrouwde informatie en verantwoord om te 

gaan met social media. Mevrouw Roos-Andriesse heeft melding gedaan van mogelijk niet-

integer gedrag door een ander raadslid, maar handelt vervolgens op eenzelfde wijze. Zij 

was zich bewust van de vertrouwelijkheid van het Seniorenconvent, dit blijkt immers uit 

haar melding.  

Het heimelijk opnemen van het Seniorenconvent met het doel de opname te gebruiken in 

een strafzaak druist in tegen de geest van het Reglement van orde voor vergaderingen en 

andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Bloemendaal (2020).  

Mevrouw Roos-Andriesse heeft hiermee een gedragsnorm overschreden.  

Daarbij merkt de Commissie op dat mevrouw Roos-Andriesse – anders dan zij stelt – wel 

degelijk beschikte over alle documenten die betrekking hebben op de voorliggende melding 

integriteit. 

Een vervolgonderzoek is naar het oordeel van de Commissie Integriteit niet aan de orde, 

aangezien de feiten reeds zijn vastgesteld.  
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Op grond van het Protocol Integriteitsmeldingen politieke ambtsdragers (2020) artikel 4 lid 

8 doet de Commissie Integriteit de volgende aanbevelingen: 

1. Geen nader onderzoek instellen 

Zoals hierboven is gemotiveerd ziet de Commissie Integriteit geen aanleiding tot een  nader 

onderzoek.   

2. Openbaarheid van behandeling 

Dit advies in de openbaarheid te bespreken met de gemeenteraad.  

 

7. Geheimhouding 

De commissie integriteit legt geheimhouding op de hoorverslagen, 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) de 

hoorverslagen 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. De hoorverslagen bevatten informatie die de 

persoonlijke levenssfeer van de gehoorden raakt. Betrokkenen moeten erop kunnen 

rekenen dat de maximale vertrouwelijkheid in acht wordt genomen ten aanzien van het 

door hen verklaarde. Zij moeten in vrijheid en met waarborging van zijn privacy 

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

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

de namen en stukken van betrokkenen 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 de hoorverslagen op te nemen 

in het rapport van bevindingen. 

 

8. Bronnen 

De volgende interne bronnen zijn door de Commissie Integriteit geraadpleegd: 

1. Integriteitsmelding mevrouw Roos-Andriesse d.d. 5 juni 2020 

2. Facebookbericht mevrouw Roos-Andriesse d.d. 5 juni 2020 

3. Verslag hoorgesprek de heer R. Slewe en mevrouw M. Roos-Andriesse d.d. 10 

september 2020 (geheim) 

4. Verslag hoorgesprek mevrouw M. Roos-Andriesse d.d. 11 januari 2022 (geheim) 

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. Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 

gemeente Bloemendaal (2020) 

7. Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers (2017) 
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9. Reactie van de betrokkene op dit advies 

Het conceptrapport van bevindingen is voorgelegd aan mevrouw Roos-Andriesse op   

21 maart 2022. Mevrouw Roos-Andriesse heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid 

om te reageren op het conceptrapport. 

 

10. Naschrift van de Commissie Integriteit op de binnengekomen reactie 

De Commissie Integriteit betreurt het dat mevrouw Roos-Andriesse op geen enkel moment 

gedurende het proces van onderzoek inhoudelijk heeft gereageerd op hetgeen haar wordt 

verweten. Mevrouw Roos-Andriesse heeft eveneens geen reactie gegeven op het 

conceptrapport. De Commissie Integriteit ziet geen aanleiding om haar oordeel en 

aanbeveling te herzien.     


