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Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

Alsmede aan de Gemeenteraad van Bloemendaal 

Postbus 201 

2050 AE Overveen 

Overveen, 8  juli 2022 

Onderwerp: bezwaarschrift tegen een besluit van 2 juni 2022 

Geachte leden, 

Hierbij deze brief tekenen wij, ondergetekende, tijdig bezwaar aan tegen het besluit van de 

Gemeenteraad Raad over de rapporten van bevindingen inzake integriteitsmeldingen jegens 

politieke ambtsdragers’, van 2 juni 2022 (hierna: ‘Besluit’).  

Wij verzoeken u dit bezwaarschrift direct meteen door te sturen naar  de Commissie 

Bezwaarschriften van de Gemeente, ter verdere behandeling en advisering. 

Ons bezwaar bestaat uit een aantal onderdelen. 

Onze bezwaar ziet alleen op dat deel van het Besluit, waarbij de Raad het raadsvoorstel van 

de Burgemeester om mij als niet integer te beoordelen in het openbaar heeft overgenomen 

en vastgesteld. Op vele punten zijn bij het nemen van het besluit en de voorbereiding 

daarvan algemene beginselen van behoorlijk bestuur geschonden. 

Mijn bewaren zijn in willekeurige volgorde kort samengevat als volgt: 

A. De Burgemeester stelt telkens dat hij alleen de integriteit procedure in de gaten 

houdt, desondanks dient hij naar aanleiding van dat rapport van 27 augustus 2021 tegen ( 

onder andere) mij een klacht in. Daarmee handelt hij buiten zijn opdracht en bemoeit zich 

inhoudelijk met een klacht. Er is dan ook sprake van misbruik van bevoegdheid 

(detournement de pouvoir), dus in strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

B. In zijn raadsvoorstel aan de Raad geeft de Burgemeester aan dat de door hem 

ingediende klachten zijn gebaseerd op een advies van het Seniorenconvent.  

Ten aanzien van die openbare mededeling afkomstig van de Burgemeester twee 

opmerkingen: ten eerste lekt de burgemeester hiermee opzettelijk uit een besloten 

vergadering van het Seniorenconvent en ten tweede blijkt dat daaruit dat hij een klacht niet 

hoefde in te dienen en dat dat aan zijn (discretionaire) beoordeling lag.  

Het was volgens dat bericht namelijk slechts een “ advies”. Hij kon dus ‘neen’ zeggen, maar 
deed dat blijkbaar bewust niet. De reden om dat advies te volgen, ondanks zijn bevoegdheid 

dat ‘ advies’ ‘ te negeren, is ten onrechte ons niet bekend gemaakt, noch de onderliggende 
stukken. Dus wel openlijk en openbaar iemand veroordelen en de stukken – zelfs voor de 

beklaagden – achter houden. Dat is dus ook machtsmisbruik en in strijd met de algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur. Zeker daar waar andere mogelijkheden voor de hand 

lagen.  
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C. Op pagina 5 van het rapport van 27 augustus 2021 vermeld deze Commissie in een 

(1) overzichtje van 5 bullits, over drie personen, die in hun ogen fout gehandeld hebben, en 

deze worden vervolgens en passant daar- in deze 5 bullits - over één kam geschoren. Gezien 

de verschillen tussen de klachten ( midden op pagina 3 van dat rapport van 27 augustus 

2021)  is dit in strijd met de zorgvuldigheid. 

Nog even ter herinnering, die klachten zouden volgens de toelichting, opgesteld door de 

burgemeester bij het raadsvoorstel voor de raad van 2 juni jl., op advies van het 

Seniorenconvent zijn gedaan. De burgemeester had dus in het Seniorenconvent nee kunnen 

zeggen, ik doe geen aangifte omdat deze eerdere procedure niet door de beugel van een 

behoorlijk bestuur kan. Neen, de burgemeester deed dat wel. 

Wij gaan er van uit dat het college dan wel de Raad aan de Bezwaarschriften Commissie alle 

stukken, waaronder ook de mails voorafgaand aan de hoorzitting, vanaf juni 2020 ter 

beschikking stelt. 

Uit die mailwisseling voorafgaand aan de hoorzitting, welke begint op 2 december 2021, 

blijkt dat wij alle onderliggende stukken (dus ook de concept rapportage van de 

burgemeester) welke – mogelijk mede, maar dat weten wij nu nog niet- geleid heeft tot het 

oordeel van de Commissie, willen ontvangen voor ons verweer omdat wij gezien de 

suggestiviteit in het rapport van 27 augustus 2021 al bij voorbaat veroordeeld zijn.  

Verdere bezwaren  : 

  

Het balletje is gaan rollen doordat ik in juni 2020 (!) een integriteitsmelding hebt gedaan 

over Doorn. Die zou gelekt hebben uit jullie Seniorenconvent, wat vertrouwelijk is. Een 

aantal raadsleden hebben zich bij mijn melding aangesloten. 

Wat gelijk opvalt: mijn melding is van begin juni 2020, het rapport van 23 oktober 2021 en 

gepubliceerd bij de raadsstukken van 2022. Dat is een behoorlijk tijdsverloop.  

  

De Commissie veegt vervolgens mij en medemelders ook de mantel uit vanwege een aantal 

redenen: 

 

-           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 wijze waarop dit is geformuleerd is weinig genuanceerd: alle gedragingen van de 

individuele leden wordt op 1 hoop gegooid, terwijl ik bijvoorbeeld niet iets op Facebook hebt 

gezet of iets heimelijks hebt opgenomen. 

  

Blijkbaar naar aanleiding van dit rapport doet de Burgemeester een melding jegens mij en de 

medemelders 
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Integriteitsmelding d.d. 23 november 2021 tegen de heer R.M. Slewe, vanwege het 

onzorgvuldig indienen van een integriteitsmelding jegens een raadslid. 

  

Slewe  wordt verweten onzorgvuldig te zijn geweest met een  melding (?!) . Gestuurd aan 

collega raadsleden en een journalist. Die laatste was een vergissing: bijna zelfde emailadres 

vanwege een identieke voornaam. Niemand van de geadresseerden heeft Slewe er op 

geattendeerd, ook de burgemeester niet die zelf ook in de cc stond.  

De journaliste zelf heeft er ook niets mee gedaan, niet eens gereageerd. Ze werkt overigens 

op free-lance basis. 

 

Melding ????? 

 De mail van 4 juni 2020 is helemaal geen melding van integriteitsschending.  

Slewe antwoordt met de functie reply all op een mail van de heer van den Bunt waarin die 

schending wel wordt gemeld.  

Slewe vraagt alleen aan te geven wat voor actie er wordt ondernomen gelet op het feit dat 

een ander raadslid al jaren wordt vervolgd. Slewe meldt zelf niets.    

  

Het is onbegrijpelijk dat de Commissie dit onderscheid niet heeft gemaakt. Heeft de 

commissie  dit wel onderzocht?  

Het oordeel kan niet blijven staan. Slewe heeft  geen melding gedaan dus valt er niets te 

onderzoeken en/of te beoordelen. De Burgemeester heeft die melding ten aanzien van mij 

onterecht gedaan en hij lijkt me de aangewezen persoon om dat recht te zetten.  

 

De Commissie legt vervolgens het rondsturen langs de lat van de Gedragscode integriteit 

politieke ambtsdragers (2017). Zij constateert: 

 

-          Hij 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); - Hij heeft de integriteitsmelding daarnaast eveneens verstuurd aan een 

journalist; - De integriteitsmelding van de heer Slewe bevatte ook een e-mailbericht van 

een mede-raadslid waarin (een deel van) hetgeen besproken is in het Seniorenconvent 

wordt beschreven. 

  

Ten eerste is het geen melding schending integriteit.  

Het is usance om in Bloemendaal vertrouwelijke kwesties te delen met mede raadsleden.  

 

Slewe heeft in het verleden na overleg met de griffier vele malen vertrouwelijke informatie 

gedeeld met mede raadsleden.  

 

Het versturen aan die journalist was een vergissing. We hebben allemaal wel eens een email 

naar de verkeerde persoon gestuurd.  

Maar dat heeft met INTEGRITEIT  niets te maken . Net als het rondsturen van het bericht , 

want dat was een gebruikelijke handelswijze. 
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Het meegestuurde bericht van raadslid Heukels handelde over de procedure en dat heeft 

ook al helemaal niets te maken met een schending integriteit die als volgt wordt omschreven 

: 

 

- corruptie, fraude en diefstal;- 

- dubieuze giften en beloften; 

- onverenigbare nevenfuncties, activiteiten en/of contacten; 

- misbruik van positie en belangenverstrengeling; 

- misbruik, manipulatie of lekken van (geheime) informatie; 

- discriminatie, (seksuele) intimidatie en onfatsoenlijke omgangsvormen; 

en/of 

- verspilling en wanprestatie. 
  

Dat ik hiermede de heer Doorn bewust wilde beschadigen zoals de Commissie nogal 

tendentieus stelt, is onzin.  

De heer Doorn vroeg notabene om melding te maken tegen hem zodat bij zich voor de 

commissie kon verantwoorden. 

  

Onderstaande opinie wil ik eveneens toevoegen aan mijn bezwaar 

 

Verklaring van Lenny Jagtenberg  

,,De aanklacht tegen Slewe is zwaar overdreven. Je kunt het nauwelijks een affaire noemen’’, 

stelt Teun Schermerhorn, jurist en onderzoeker uit Overveen. ,,Het is buiten alle proporties 

hoe Slewe en de andere raadsleden aan de schandpaal zijn genageld, voor iets wat al lang op 

straat lag.’’ 

,,Slewe is gefileerd. Maar naar mijn mening klopt een aantal dingen niet’’, zegt Lenny 

Jagtenberg, advocaat uit Heemstede, en oud-raadslid.  Jagtenberg kan bogen op meer dan 

twintig jaar politieke ervaring bij de politieke partij  Heemsteeds Burger Belang. ,,Dat 

iedereen in de Bloemendaalse politiek alles naar elkaar doorstuurt is daar usance. De fout is 

dat de e-mail ook naar een journalist is gegaan. Dat overkomt iedereen wel eens - ook mij als 

advocaat. Als dat niet integer is, is de helft van Nederland niet integer.’’ 

,,Die Commissie Integriteit is wat mij betreft af.  

Ik oordeel hierover als jurist en oud-raadslid.’’ 
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,,Het enige wat Rob Slewe doet, is de burgemeester vragen naar het proces. Dat doet hij in 

juli 2020, en ruim een jaar later doet de burgemeester een melding. Dat is heel typisch. Wat 

ik niet heb kunnen achterhalen, is wat er daarna is gebeurd. En op miraculeuze wijze wordt 

op de dag van de installatie Slewes rapport openbaar.’’ 

Jagtenberg hekelt ook de onderstrepingen en vet gedrukte woorden in het 

integriteitsrapport. ,,Het staat er nog net niet in knipperende neonletters.’’ 

De vraag of Slewe een gedragsregel heeft overtreden is niet eens meer relevant, betoogt 

Schermerhorn. Dat komt omdat de affaire begon met gelekte informatie van een ander 

raadslid, Mark Doorn, uit een vertrouwelijk overleg. ,,Die vertrouwelijkheid was er om de 

privacy van Mark Doorn te beschermen. Maar die had hij zelf al geschonden. Slewes actie is 

volstrekt onschuldig.’’ 

,,Dat de burgemeester op instignatie van de commissie een klacht indient tegen Slewe, is de 

wereld op zijn kop. Als een commissie gaat aanzetten tot indienen van klachten, is het einde 

zoek. Rob Slewe heeft gelijk als hij zegt dat deze procedure van geen kant klopt. Zijn 

wantrouwen is volledig terecht.  

De burgemeester was notabene geadresseerde van het stuk uit juni 2020 maar vond het op 

dat moment geen enkel probleem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het per abuis verkeerd invullen van een mailadres : ipv raadslid Anemieke Robbers kwam er 

een andere Annemieke tevoorschijn. Dat kan letterlijk iedereen gebeuren. Om dan iemand 

als een niet-integer mens  neer te zetten in het openbaar is buiten proportioneel. 

Een selectie van de publiciteit met grote consequentie, prive politiek en zakelijk 
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-- 

Stukken die wij ten onrechte niet kregen, waardoor wij in ons verweer belemmerd zijn en 

waar wij krachtens de Awb dan wel het Handvest recht op hebben : 

 

1. Een kopie van het “ conceptrapport”  van de burgemeester ( pagina 5 van dat 
rapport) dat blijkbaar ten grondslag heeft gelegen aan het rapport van 27 augustus 2021, 

zoals hiervoor eerder omschreven. 

 

2. Een kopie van alle stukken die ten grondslag hebben gelegen aan het rapport van 27 

augustus 2021, waarin wij ineens van klager/indiener als beklaagden gekenmerkt worden.  

 

 

3. Een kopie van het voorstel (hierna: ‘Voorstel’) van de Burgemeester dat heeft geleid 
tot het voorstel voor het stuk van 24 mei 2022 met reg nr. 2022001376? (niet het Besluit zelf 

dus maar het voorstel daartoe van de Burgemeester). 

 

4. Een kopie van uitnodiging voor het Seniorenconvent van 31 mei 2022 met de daarbij 

gevoegde bijlagen. 
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5. Een kopie van het advies van het Seniorenconvent van 31 mei 2022 waar in de 

toelichting op het Besluit naar wordt verwezen. 

 

6. Op pagina  5 van het rapport van 27 augustus 2021 staat dat ook het CAOP hierbij 

betrokken is en gerapporteerd had. Ook die stukken, de vraagstelling aan het CAOP en het 

rapport van het CAOP zijn ons onthouden. 

 

Belang van dit bezwaar als belanghebbenden: Nu wij als) zonder mogelijkheid van 

wederhoor op grond van de vele ontbrekende stukken vanaf het begin van de procedures, 

waaronder het concept en eind rapport, die wij niet ontvangen hebben voorafgaand aan het 

raadsbesluit en al veroordeeld zijn in het rapport van 27 augustus 2021 veroordeeld waren 

en de verweren noch in de door de – vooringenomen-  Commissie Integriteit zijn 

opgenomen noch door de burgemeester in raadsvoorstel, die verantwoordelijk is voor het 

concept raadsbesluit, noch door de Raad zijn opgenomen in enig stuk behoudens in ons 

openbare eigen verweer notie (dat onderdeel is van de procedure maar door de commissie 

ten onrechte geheim is verklaard), noch daar waar de AVG in acht had moeten worden 

genomen, noch de feiten juist zijn weergegeven, hebben wij recht en belang als raadslid om 

deze hele kwestie vanaf het begin ( juni 2020) door een echte onafhankelijke, niet politiek 

sturende, niet  vooringenomen instantie op grond van het hele dossier – en dan bedoelen 

wij ook echt het hele dossier vanaf begin juni 2020 inclusief alle mails ( inclusief die van de 

burgemeester, de betrokken beklaagde( Doorn), de Commissie, de secretaris van die 

Commissie ( tevens secretaresse van de burgemeester), andere leden van de raad en 

ondergetekende terzake deze klachten te laten beoordelen. 

 

Een verzoek ex de WOO voor het gehele dossier, zoals hierboven al deels is beschreven, is 

door ons al ingediend.  

 

Op grond van bovenstaande feiten, wij van mening dat de hele procedure en het besluit in al 

haar onderdelen in strijd zijn met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en daarom 

de besluiten vernietigd moeten worden. 

Gaarne vernemen wij tijdig wanneer de hoorzitting gaat plaats vinden. 

Hoogachtend 

Rob Slewe 
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