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Bloemendaal

Besloten deel Raadsvergadering op donderdag 2 juni 2022 
Door de raad is geconcludeerd dat het besprokene openbaar is.

Besluitenlijst

Aanwezig: mevrouw Zoetmulder (VVD), de heer Harder (VVD), de heer Van Rij (VVD), 
de heer Werners (VVD), de heer Verheij (D66), de heer Vernooij (D66), mevrouw 
Jeltes (D66), de heer Kramer (D66), de heer Faber (GrL), de heer Van der Rest (GrL), 
mevrouw Van der Veldt (GrL), de heer Metselaar (HvB), de heer Koster (PvdA).

College: wethouder Heijink, wethouder De Roy van Zuijdewijn, burgemeester Roest. 
Voorzitter: mevrouw Jeltes 
Griffier: mevrouw Witte.

Afwezig: de heer Van Tienhoven (VVD), de heer Van der Veldt (CDA), mevrouw Roos 
(HvB) , mevrouw Driessen (HvB), de heer Heukels (LB), de heer Slewe (ZB), wethouder
Wijkhuisen.

1. Opening en welkom
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De raad heeft conform 
artikel 23 Gemeentewet bepaald dat in ieder geval in eerste instantie met gesloten deuren 
vergaderd wordt over de afhandeling van de voorliggende integriteitsmeldingen.

De heer Heukels, de heer Slewe, mevrouw Roos en mevrouw Driessen hebben zich 
afgemeld.

De voorzitter verzoekt geen gebruik te maken van mobiele apparaten. Op de besloten 
vergadering zijn de artikelen 26 tot en met 28 RvO van toepassing. Van de vergadering zal 
een besluitenlijst gemaakt worden en deze wordt vastgesteld in de eerstvolgende 
raadsvergadering.

De raad is unaniem akkoord met beslispunt 1 van het raadsvoorstel:

1. De door de burgemeester opgelegde geheimhouding op dit raadsvoorstel en de 
vijf overlegde rapporten van bevindingen en conclusie(s) van de commissie 
Integriteit (dossiernummers 2020002323, 943133, 943115, 943100 en 940851) 
niet te bekrachtigen, waardoor openbare bespreking in de raad plaats kan 
vinden;

De voorzitter concludeert dat de raad nu in de openbaarheid de beraadslaging kan 
voorzetten. De voorzitter concludeert na consultering van de raad ook dat het 
raadsvoorstel, de bijbehorende bijlagen en de Ínhoud van deze vergadering openbaar
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gemaakt kunnen worden. De stukken worden door de griffie openbaar bij het agendapunt 
op het Raads Informatie Systeem gezet.

2. Sluiting
De voorzitter sluit het besloten deel van de vergadering.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeentj van Bloemendaal op iz

GriffierVoorzitter,


