
AMENDEMENT 

 

Van  : PvdA, GroenLinks, Liberaal Bloemendaal 

Onderwerp : Initiatiefvoorstel Integriteitsonderzoek Raadslid 

Datum Raad : 28 mei 2020 / voortzetting 4 juni 2020 

Agendapunt : 15a 

Datum am. : 2 juni 2020 

 

De Raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 4 juni 2020, 

kennis hebben genomen van het initiatiefvoorstel voor de Raad van 28 mei 2020,  

Kennis hebbende genomen van:  

Het feit dat enkele inwoners van de gemeente Bloemendaal bij diverse fracties 

hebben aangegeven dat het raadslid M. Doorn, fractievoorzitter van Democratisch 

Bloemendaal (VDB), als adviseur van Wibaut BV heeft gehandeld en daarmee, 

volgens die inwoners integriteitsregels, in het bijzonder de schijn van 

belangenverstrengeling, heeft gewekt; 

 

Het feit dat het raadslid Doorn ook als zodanig in een verslag van Wibaut BV 

vermeld staat en bij een door Wibaut BV georganiseerde avond op 14 januari 2020, 

ten behoeve van geïnteresseerden voor dat project, aanwezig was; 

Er inmiddels een melding van een raadslid door de griffie is ontvangen van een 

mogelijke (schijn van)  belangenverstrengeling zoals bedoeld in de Bloemendaalse 

Gedragscode;  

Er ook een initiatiefvoorstel op 27 mei 2020 bij de griffie is ingediend en op 28 mei 

aan de burgemeester is overhandigd, waarin de door de indieners ervaren noodzaak 

tot serieus onderzoeken van de gerezen zorgen wordt onderstreept. De Raad dit 

voorstel inmiddels op de raadsagenda heeft geplaatst 

Constaterende dat: 

Dergelijke signalen de goede naam van de Raad als geheel maar ook het betreffende 

raadslid in persoon raken; 

De signalen naar voren zijn gebracht in een openbare commissievergadering; 

Het dossier Westelijke Randweg en statushouders thans – nog-  in de volle publieke 

en politieke belangstelling staat; 

Een raadsonderzoekscommissie zo'n onderzoek zou moeten uitvoeren binnen de 

geldende regels, waaronder hoor en wederhoor en waarbij deze commissie personen 

kan bevragen, indien zij dat nodig acht voor haar oordeelsvorming, en secretariële 

ondersteuning van de griffie nodig heeft;  
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Van mening zijnde dat:  

Deze signalen uitermate serieus genomen moeten worden voor het goed 

functioneren van de lokale democratie en voor het vertrouwen in de lokale politiek; 

Een raadslid die deze signalen verneemt het betreffende raadslid daarop dient aan te 

spreken, hetgeen in de commissie ook is geschied; 

De ontwikkelingen daarna in de diverse bestuurlijke gremia een raadsonderzoek 

rechtvaardigen;  

De Raad zo spoedig mogelijk, nadat deze signalen haar ter ore zijn gekomen, een 

onderzoek zou moeten doen naar de juistheid dan wel onjuistheid van die signalen; 

Het verslag van de raadsonderzoekscommissie uiterlijk bij de raadsvergadering eind 

september 2020 aan de Raad moet zijn overgelegd; 

Besluit: 

Het raadsbesluit “Initiatiefvoorstel raadscommissie Integriteit Raadslid” van CDA, 

D66, PvdA, GroenLinks en Liberaal Bloemendaal, dd. 28 mei 2020 te wijzigen 

zoals verwoord in dit amendement, en voorts: 

1. Een onderzoekscommissie in te stellen met als onderzoeksopdracht de Raad 

te rapporteren of de geconstateerde signalen kunnen leiden tot het oordeel 

dat er sprake is geweest, bij het handelen van het raadslid Doorn in relatie tot 

Wibaut BV, van een schijn van belangenverstrengeling; 

 

2. Daarbij zo nodig aanbevelingen te doen; 

 

3. Over te gaan tot het benoemen van maximaal drie leden in die commissie 

van drie verschillende fracties, niet behorende tot de fractie van VDB; 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie PvdA  Fractie GroenLinks  Fractie Liberaal Bloemendaal 

 

H. Schell  R. Kruijswijk en S. van Vliet  L.J.L. Heukels 


