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1. Aanleiding en verzoek 

In dit rapport geeft de Commissie Integriteit Bloemendaal, op verzoek van de burgemeester 

van Bloemendaal, een oordeel over de vraag of de melding integriteitsschending onder 

dossiernummer 2020002323 onderzoekswaardig is en welke vervolgstappen er 

mogelijkerwijs gezet moeten worden. Deze melding jegens de heer Doorn is op 5 juni 2020 

ingediend door de heer Slewe in zijn hoedanigheid als raadslid van de gemeente 

Bloemendaal. Mevrouw Roos-Andriesse heeft later diezelfde dag eveneens melding gedaan 

van het mogelijk schenden van de geheimhouding. De heer Heukels en de heer Van de Bunt 

hebben zich respectievelijk op 13 juli 2020 en 22 juli 2020 aangesloten bij de initiële 

melding. De heer Heukels heeft daarnaast de heer Van de Bunt in dit dossier 

vertegenwoordigd als diens advocaat.  

Zowel de beklaagde als de melder zijn gehoord. Ook de raadsleden die zich (later) hebben 

gevoegd bij de melding hebben de gelegenheid gekregen om gehoord te worden.  

Mevrouw Roos-Andriesse is gehoord, tegelijk met de heer Slewe. Zowel de melding van 

mevrouw Roos-Andriesse als haar toelichting daarop bevatten geen nieuwe feitelijke 

informatie ten aanzien van de integriteitsmelding van de heer Slewe. De heer Van de Bunt 

wilde niet verschijnen bij zijn hoorgesprek als de burgemeester zou persisteren in zijn 

oordeel het niet zuiver te vinden dat de heer Heukels optreedt in dit dossier als de 

advocaat van de heer Van de Bunt. Daarop heeft de heer Van de Bunt de gelegenheid 

gekregen schriftelijk te reageren op de vragen van de burgemeester. De schriftelijke reactie 

van de heer Van de Bunt bevatte eveneens geen nieuwe feitelijke informatie ten aanzien 

van de integriteitsmelding. De heer Heukels is uiteindelijk niet ingegaan op de verzoeken 

om gehoord te worden. Om bovenstaande redenen zal de Commissie zich in haar advies 

beperken tot de melding van de heer Slewe van 5 juni 2020.  

De betreffende melding van de heer Slewe betreft het ernstige vermoeden dat de heer 

Doorn, raadslid van de gemeente Bloemendaal, mogelijk de geheimhouding heeft 

geschonden met betrekking tot hetgeen is besproken in het seniorenconvent d.d. 26 mei 

2020. De heer Doorn heeft op 27 mei 2020 in een whatsapp conversatie met enkele 

partijgenoten woordelijk verslag gedaan van hetgeen een dag eerder in het 

Seniorenconvent is besproken. 

Begrenzing van het onderzoek 

Reeds in december 2020 heeft de burgemeester een conceptrapport opgesteld naar 

aanleiding van de onderhavige melding met bevindingen en een conclusie. Dit rapport is 

voorgelegd aan de heer Doorn en hij heeft hierop zijn zienswijze gegeven. Dit rapport van 

bevindingen is niet voorgelegd aan de raad. Met het verwachte aantreden van de 

Commissie Integriteit is besloten de Commissie ten aanzien van onderhavige melding een 

advies te laten uitbrengen. De Commissie heeft derhalve kennisgenomen van het 

conceptrapport van de burgemeester en de zienswijze van de heer Doorn en heeft beide 

documenten meegenomen in haar advies. 
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2. Korte samenvatting van de melding en verloop van het onderzoek 

Op 13 mei 2020 heeft een vergadering van de Commissie samenleving en grondgebied 

plaatsgevonden. Tijdens de spreektijd van de heer Doorn hebben raadsleden hem gevraagd 

naar mogelijke belangenverstrengeling ten aanzien van project Westelijke Randweg. In het 

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

integriteitskwestie (i.c. de mogelijke belangenverstrengeling van de heer Doorn). 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 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 inderdaad besproken 

in het aansluitende Seniorenconvent. Hiervan is geen verslag of opname gemaakt, het 

overleg is immers bedoeld voor vertrouwelijke, spoedeisende kwesties.  

Op 27 mei 2020 heeft de heer Doorn berichten verstuurd aan enkele partijgenoten binnen 

een VDB whatsapp groep. Deze whatsapp groep bestaat naast de heer Doorn uit drie 

commissieleden, een partijvoorzitter en een partijlid. In de whatsapp berichten doet de 

heer Doorn verslag van hetgeen is besproken in het Seniorenconvent van 26 mei 2020. De 

Commissie Integriteit heeft middels een afdruk van de betreffende whatsapp berichten 

kennisgenomen van de inhoud van de betreffende berichten. 

Op 4 juni 2020 stuurt de heer Van de Bunt verschillende screenshots van de betreffende 

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

andere personen. Hierop dient de heer Slewe een dag later een integriteitsmelding in 

jegens de heer Doorn wegens het mogelijk schenden van de geheimhouding. De melding is 

verstuurd aan de burgemeester en de griffier, maar ook aan raadsleden en een journalist bij 

het Haarlems Dagblad. Mevrouw Roos-Andriesse doet eveneens op 5 juni 2020 melding van 

mogelijke schending van geheimhouding door de heer Doorn. De melding van mevrouw 

Roos-Andriesse wordt na de melding van de heer Slewe ontvangen. Ook mevrouw Roos-

Andriesse verstuurt de integriteitsmelding aan raadsleden en verschillende journalisten. 

Daarnaast deelt zij een screenshot van een deel van de betreffende whatsapp conversatie 

op haar persoonlijke Facebookpagina.  

De heer Heukels en de heer Van de Bunt sluiten zich later aan bij de melding.  

Op 3 september 2020 is de heer Doorn gehoord. Hij heeft erkend dat hij hetgeen besproken 

is in het Seniorenconvent van 26 mei 2020 een dag later heeft gedeeld met zijn 

partijgenoten. De heer Doorn handelde naar eigen zeggen uit partijbelang en zou niet 

bewust de geheimhouding hebben geschonden. De heer Doorn gaf aan dat hij zijn partij 

wilde informeren en hij wilde bespreken of zijn positie houdbaar was, aangezien er in het 

Seniorenconvent was besproken dat er een onderzoek moest komen naar zijn handelen in 

een drietal zaken. 

Op 10 september heeft een hoorgesprek plaatsgevonden met de heer Slewe en mevrouw 

Roos-Andriesse tezamen. Mevrouw Roos-Andriesse gaf aan in dit gesprek dat zij het 

Seniorenconvent van 26 mei 2020 heeft opgenomen en dat zij deze opname niet aan de 

burgemeester wilde verstrekken.  
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3. Normenkader 

a. 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.  

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.  

 

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 Doorn. Immers, hij heeft hetgeen 

besproken is in het Seniorenconvent van 26 mei 2020 een dag later gedeeld met enkele 

partijgenoten in een VDB whatsapp groep. 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. Vergaderingen van het Seniorenconvent zijn op basis van het 

Reglement van orde (dat door de raad is vastgesteld in januari 2020) aangemerkt als 
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vertrouwelijk. Van de heer Doorn mag als raadslid verwacht worden hiervan op de hoogte te 

zijn, ook omdat dit punt in het Presidium voorafgaand aan het bewuste Seniorenconvent 

verschillende keren is benoemd. Dat de heer Doorn zich hiervan bewust was, blijkt uit de 

whatsapp conversatie waarin hij zelf ook spreekt van een besloten Seniorenconvent. De 

redenen die de heer Doorn heeft genoemd om de vertrouwelijke informatie met derden te 

delen, zijn naar het oordeel van de Commissie Integriteit geen valide argumenten die het 

vertrouwelijke karakter van de informatie opheffen dan wel schending van die 

vertrouwelijkheid toestaan.  

Naar het oordeel van de Commissie Integriteit heeft in dit dossier niet alleen de heer Doorn 

een gedragsnorm geschonden. Ook de heer Slewe, mevrouw Roos-Andriesse en de heer Van 

de Bunt zijn niet zorgvuldig omgegaan met vertrouwelijke informatie en hebben daarmee 

dezelfde gedragsnorm overschreden: 

- De integriteitsmelding is niet alleen aan de burgemeester en de griffie verstuurd (zoals 

gebruikelijk is bij het doen van een integriteitsmelding), maar ook aan andere personen 

binnen de gemeente (zoals bijvoorbeeld raadsleden); 

- De integriteitsmelding is gemaild aan journalisten; 

- Screenshots van de whatsapp conversatie zijn verstuurd aan de burgemeester, griffie en 

de fractievoorzitters; 

- Een deel van de betreffende whatsapp conversatie is op Facebook geplaatst; 

- Het bewuste Seniorenconvent is door een raadslid opgenomen. 

De gemeenteraad heeft in 2017 een gedragscode vastgesteld. Door het niet zorgvuldig 

omgaan met vertrouwelijke informatie is door de heer Doorn, maar ook de melders, in strijd 

met de Gedragscode gehandeld en wordt het vertrouwen van de burger in het openbaar 

bestuur geschaad. Zowel het gedrag van de heer Doorn als dat van de melders heeft schade 

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

Tevens hebben melders met het onzorgvuldig handelen bij het doen van hun melding de 

reputatie van een mede-raadslid, en daarmee uiteindelijk ook hun eigen reputatie, geschaad. 

De Commissie Integriteit kan zich vinden in het oordeel van het CAOP ten aanzien van de 

melding en de houding van melders.  

Zowel het conceptrapport van de burgemeester als het rapport van het CAOP gaan, naast de 

vraag over de mogelijke schending van geheimhouding, ook in op de rol van de heer Heukels 

als raadsman van de heer Van de Bunt. Hoewel de Commissie Integriteit conform artikel 2 lid 

3 van de Verordening de ingediende integriteitsmelding onderzoekt, signaleert de Commissie 

daarnaast dat door de verschillende rollen die de heer Heukels in dit dossier vervult geen 

sprake is van het zuiver houden van de verhoudingen. In artikel 15 lid 1 onder a van de 

Gemeentewet wordt het raadsleden zelfs verboden als advocaat in geschillen op te treden 

ten behoeve van de gemeente, het gemeentebestuur, dan wel ten behoeve van de 

wederpartij van de gemeente of het gemeentebestuur. Het optreden als raadsheer voor de 

heer Van de Bunt roept een schijn van belangenverstrengeling op. 
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5. Conclusies en aanbevelingen 

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

oordeel dat de heer Doorn, door in een VDB whatsapp groep verslag te doen van hetgeen is 

besproken in het Seniorenconvent, niet integer gehandeld heeft. Hij heeft hiermee een 

gedragsnorm overschreden. Een vervolgonderzoek is naar het oordeel van de Commissie niet 

aan de orde, aangezien de feiten reeds zijn vastgesteld. 

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 Commissie Integriteit geen aanleiding tot een 

 nader onderzoek. 

 

2. Openbaarheid van behandeling 

Dit advies in de openbaarheid te bespreken met de gemeenteraad.   

  

Daarnaast adviseert de Commissie Integriteit de burgemeester het volgende onder de 

aandacht te brengen bij de raad: 

- De verantwoordelijkheid van iedere melder van een vermeende 

integriteitsschending om zorgvuldig om te gaan bij het proces van melden; 

- Enkel indien iemand beschikt over feitelijke kennis ten aanzien van een vermeende 

integriteitsschending kan die persoon dit melden bij de daarvoor aangewezen 

persoon. Indien iemand niet over die kennis beschikt, speelt hij of zij geen rol in het 

proces van melden; 

- Van een melder van een vermeende integriteitsschending mag worden verwacht 

mee te werken aan het onderzoek en alle daartoe verzochte informatie te 

verstrekken. 

Tenslotte geeft de Commissie Integriteit de burgemeester ter overweging mee dat het 

aannemen van verschillende rollen door de heer Heukels in dit dossier mogelijk bij wet 

verboden is en derhalve een aanleiding zou kunnen vormen voor een integriteitsmelding en 

een nader extern onderzoek. Indien het seniorenconvent het advies met betrekking tot een 

nader onderzoek over neemt kan de Commissie Integriteit een onderzoeksopdracht 

formuleren. 

 

6. Geheimhouding (grondslag aangepast nav van inwerkingtreding van de Wet open overheid 

per 1 mei 2022) 

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 



   

 

7 

 

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. 

 

7. Bronnen 

De volgende interne bronnen zijn door de Commissie Integriteit geraadpleegd: 

1. Melding van de heer Slewe tegen de heer Doorn /melding mogelijke schending 

geheimhouding d.d. 5 juni 2020 

2. Whatsapp conversatie VDB d.d. 27 mei 2020 

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

4. Mailwisseling burgemeester en de heer Heukels, (mede namens de heer Van de 

Bunt) van 22 juli - 30 juli 2020 

5. Verslag hoorgesprek de heer M. Doorn d.d. 3 september 2020 (geheim) 

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

september 2020 (geheim) 

7. Reflectie Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers (CAOP) d.d. 15 

oktober 2020 

8. Conceptrapport van bevindingen van burgemeester december 2020 

9. Zienswijze de heer Doorn d.d. 31 december 2020 naar aanleiding van het 

conceptrapport van bevindingen (kenmerk 2020002323)  

10. Zienswijze de heer Doorn d.d. 28 september 2021 op het conceptrapport van 

bevindingen van de Commissie Integriteit 

11. 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 

12. Reglement van orde van de gemeenteraad 2020 

13. Gedragscode integriteit raadsleden 2017 

 

8. Reactie van betrokken politieke ambtsdragers op het rapport van bevindingen 

Onderstaande reacties zijn een samenvatting door de Commissie Integriteit die zich daarbij 

zo veel mogelijk heeft laten leiden door de kern van de integriteitsmelding. 

Reactie van de heer Doorn: de heer Doorn heeft aangegeven dat wat hem betreft de zaken 

genuanceerder zijn dan genoemd in het rapport van bevindingen en hij meent alle recht te 

hebben gehad te handelen zoals hij heeft gehandeld: “Diverse raadsleden, waaronder de 

melders van deze vermeende integriteitsschending, hebben publiekelijk, in de openbaarheid 

van commissievergaderingen en raadvergaderingen, in een openbaar initiatiefvoorstel, in de 

media én via de social media openlijk mijn integriteit in twijfel getrokken en mij publiekelijk 
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veroordeeld. Tot in detail werd er geoordeeld over het delen van mijn kennis die ik in de 

afgelopen jaren heb opgedaan als huismeester in het statushouders woonproject op 

Landgoed Dennenheuvel. Door dit handelen heb ik niet alleen persoonlijke en (als huismeester 

op Landgoed Dennenheuvel én als zelfstandig ondernemer) zakelijke reputatieschade 

geleden, maar ook politieke reputatieschade. Mijn goede naam is openlijk, zonder 

onafhankelijk oordeel van een daartoe bevoegde instantie, door het slijk gehaald. Ik heb me 

het recht voorbehouden mezelf te verdedigen en heb het als niet meer dan normaal en 

moreel juist geacht de fractiegenoten én bestuursleden van mijn partij volledig op de hoogte 

te stellen van alles dat er speelde. Het waren déze mensen die in mij het vertrouwen hadden 

gesteld, me op de positie van partijleider en fractievoorzitter hadden benoemd en me de rol 

als hun volksvertegenwoordiger in de gemeente Bloemendaal hebben toevertrouwd. Ook zíj 

werden door onze bevolking aangesproken op de aantijgingen die er waren gedaan in mijn 

richting. Niets van wat ik overigens met hen heb gedeeld lag al niet op straat, waarmee de 

informatie verre van vertrouwelijk was. De informatie betrof geen gevoelige 

bedrijfsinformatie van de gemeente Bloemendaal, maar louter informatie over het oordeel 

van collega raadsleden over mij en mijn handelen. Op geen enkel moment heb ik dan ook de 

reputatie van de gemeente Bloemendaal geschaad of in diskrediet gebracht. De enige die 

reputatieschade heeft geleden onder deze hele kwestie, ben ik.” 

Gezamenlijke reactie mevrouw Roos-Andriesse, de heer Van de Bunt en de heer Heukels: zij 

geven aan niet te kunnen zeggen of zij het eens zijn of niet 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 

de heer Doorn. 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.”  

 

Rol raadslid Heukels als advocaat: ten aanzien van de rol van het raadslid Heukels als 

advocaat van het duocommissielid Van de Bunt, geven betrokkenen aan dat de heer Van de 

Bunt “om zijn positie te kunnen beoordelen t.o.v. die partij, de heer Doorn en aan de onjuiste 

beschuldigingen van die zijde de nodige weerstand te kunnen bieden,” de heer Heukels als 

advocaat in de arm heeft genomen. Daar is volgens betrokkenen niks mis mee. “(…) Er was 

geen sprake van dat die advocaat optrad tegen de gemeente of het gemeentebestuur maar 

tegen die partij en het raadslid van die partij, de heer Doorn.” De advocaat adviseerde het 

duo raadslid niet mee te willen werken om vragen van de burgemeester en indirect van de 

heer Doorn en/of zijn partij mondeling te beantwoorden, die niet relevant zijn voor de kwestie 

van de schijn van belangenverstrengeling ten aanzien van de heer Doorn, door een gesprek 

met de burgemeester aan te gaan (…).  
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Het opnemen van het seniorenconvent: ten aanzien van de bevindingen van de Commissie 

over ‘het opnemen van het seniorenconvent’ wordt 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 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.” 

Publicatie Facebookpagina: Ten aanzien van de bevindingen van de Commissie over de 

publicatie op de Facebookpagina van een van de raadsleden wordt 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.” 

Aan de heer Slewe is het rapport van bevindingen driemaal per beveiligde e-mail 

toegezonden. De commissie heeft binnen de (verlengde) termijn geen zienswijze ontvangen 

en sluit daarmee de reactietermijn. 

 

9. Naschrift van de Commissie Integriteit op de reacties van de betrokken politieke 

ambtsdragers 

De commissie heeft kennisgenomen van de zienswijzen die de betrokken politieke 

ambtsdragers hebben ingediend naar aanleiding van het rapport van bevindingen in 

bovengenoemd dossier.  

De zienswijze van de heer Doorn geeft de Commissie Integriteit geen reden om haar oordeel 

en aanbevelingen te wijzigen. 

De gezamenlijke zienswijze van mevrouw Roos-Andriesse, de heer Van de Bunt en de heer 

Heukels gaat slechts gedeeltelijk in op de bevindingen van de Commissie Integriteit. Voor het 

overige ziet de zienswijze niet op het advies van de commissie ten aanzien van dit dossier. De 

gezamenlijke zienswijze van mevrouw Roos-Andriesse, de heer Van de Bunt en de heer 

Heukels geeft de Commissie Integriteit geen reden om haar oordeel en aanbevelingen te 

wijzigen. 

De Commissie Integriteit heeft na de zienswijzen van betrokkenen ter verduidelijking van 

haar advies wel een passage toegevoegd in paragraaf 5. Het advies luidt nu: “Tenslotte geeft 

de Commissie Integriteit de burgemeester ter overweging mee dat het aannemen van 

verschillende rollen door de heer Heukels in dit dossier mogelijk bij wet verboden is en 

derhalve een aanleiding zou kunnen vormen voor een integriteitsmelding en een nader extern 
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onderzoek. Indien het seniorenconvent het advies met betrekking tot een nader onderzoek 

over neemt kan de Commissie Integriteit een onderzoeksopdracht formuleren.” 

Tevens heeft de Commissie de volgende bronnen na de zienswijzen toegevoegd: 

”Facebookbericht mevrouw Roos-Andriesse d.d. 5 juni 2020 en mailwisseling burgemeester en 

de heer Heukels, (mede namens de heer Van de Bunt) van 22 juli - 30 juli 2020. Deze bronnen 

waren abusievelijk niet vermeld in de conceptversie.” 

 


