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Geachte leden van de raad,

Per e-mail van 26 oktober 2020 bent u in de gelegenheid gesteld (voorafgaand aan de

raadsvergadering van 12 november 2O2O) technische vragen te stellen over het raadsvoorstel
Integriteitsprotocol en de Verordening. De beantwoording vindt vóór de raadsvergadering (gebundeld

en schriftelijk) plaats, zodat de discussie zich tijdens de vergadering kan concentreren op de politieke
dimensie. In deze brief leest u de vragen en antwoorden.

Daarnaast zijn er verschillende amendementen op het Protocol integriteit politieke ambtsdragers
ingediend en een initiatiefvoorstel inzake de Gedragscode integriteit ingediend. In deze brief leest u

het preadvies op deze amendementen en het initiatiefvoorstel.

Vraag 1: Hart voor Bloemendaa! d.d. 26 oktober 2O2O

Hoe komt u erbij dat een integriteitsmelding die uiteraard vertrouwelijk wordt ingediend, als laster kan
worden aangemerkt?

Antwoord 1

Een integriteitsmelding kan aangemerkt worden als laster als deze voldoet aan de beschrijving zoals
opgenomen in artikel 268 van het Wetboek van Strafrecht, Laster (268 Wetboek van Strafrecht) is in
het Nederlandse strafrecht een gekwalificeerde vorm van smaad. Er is sprake van laster wanneer alle
bestanddelen van smaad (artikel 261 Wetboek van strafrecht) vervuld zijn en de pleger bovendien
weet dat de beschuldiging niet waar is.

Artikel 268 van het Wetboek van Strafrecht
1. Hij die opzettelijk tegen een bepaald persoon bij de overheid een valse klacht of aangifte schriftelijk
inlevert of in schrift doet brengen, waardoor de eer of goede naam van die persoon wordt aangerand,
wordt, als schuldig aan lasterlijke aanklacht, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 2 jaren of
geldboete van de vierde categorie.
2.Ontzetting van de in art. 28, te lid, onder I en2, vermelde rechten kan worden uitgesproken.
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Bij dit wetsartikel is het beschermd belang de aanspraak die een ieder heeft op zijn eer en goede
naam. De feiten waarop aangever zijn klacht of aangifte baseert dienen feitelijk onjuist te zijn en hij
moet de opzet hebben gehad de eer of goede naam van de beledigde aan te randen. De aangifte of
klacht hoeft niet per se bij politie of justitie, maar kan ook bij andere overheidsorganen worden
gedaan.

Artikel 261 van het Wetboek van strafrecht
1.Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, doortelastlegging van een bepaald feit, met
het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.
2.Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen, verspreid, openlijk tentoongesteld
of aangeslagen, of door geschriften waarvan de inhoud openlijk ten gehore wordt gebracht, wordt de
dader, als schuldig aan smaadschrift, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of
geldboete van de derde categorie.
3. Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke
verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was en dat het
algemeen belang de telastlegging eiste.

Vraag 2 van Liberaal Bloemendaal d.d. 26 oktober 2O2
In onderstaande mail heb ik de burgemeester gevraagd mij het advies van het CAOP op het laatste
voorstel van de burgemeester terzake zijn integriteitsvoorstel toe te sturen. Voorts vraag ik de
burgemeester via deze mail om mij te berichten waarom hij alleen zijn voorstel heeft voorgelegd,
natuurlijk indien daarvan werkelijk sprake zou zijn, en niet mijn voorstel?

Antwoord 2
De opmerkingen van het CAOP zijn aan de heer Heukels toegezonden. De voorstellen van de heer
Heukels (toegezonden bij griffiebericht van 25 september 2O2O) zijn vergeleken met de voorstellen
van het Integriteitsprotocol en de verordening, zoals voorgelegd aan de Commissie bestuur en
middelen van 3 september 2020. De verschillen tussen de twee versies zijn opgenomen in het
overzicht "Opmerkingen raadsleden/duo commissieleden op voorstel Integriteitsprotocol en
verordening n.a.v. Commissie Bestuur & Middelen van 3 september 2020 (2020003904)" ln dit
overzicht is te zien dat een aantal voorstellen is overgenomen. Indien voorstellen niet zijn
overgenomen, is dat gemotiveerd aangegeven. Voor alle duidelijkheid al uw voorstellen die afwijken
van het Protocol en de Verordening zijn dus voorgelegd aan het CAOP.

Amendement Liberaal Bloemendaal en Zelfstandig Bloemendaal inzake Nieuwe tekst
Verordening en uitvoeringsbesluit (amendementnummer 5A)
Het amendement luidt:
Het voorstel als volgt te wijzigen: de hele tekst van zowel het voorgestelde Protocol als de Verordening
te scharappen en stelt daarvoor in de plaats bijgaande tekst van de Verordening en het
Uitvoeringsbesluit op te nemen.

Preadvies
Het amendement niet aanvaarden.
In de Gedragscode is bepaald dat een stappenplan integriteitsmelding wordt opgesteld. Dit is het
Protocol geworden. In het Protocol is bepaald dat een commissie integriteit een rol krijgt. Deze rol is
uitgewerkt in de Verordening. De voorliggende voorstellen voor het Protocol en de Verordening
hebben een breed draagvlak.
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Amendement GroenLinks en CDA inzake verduidelijkingen in de toelichting op het Protocol
integriteit politieke ambtsdragers (amendementnummer 5H).
Het amendement luidt:
In de Toelichting bij de artikelen van het Integriteitsprotocol duidelijk(er) aan te geven dat:
a. Onder een'politieke ambtsdrager'ook een ex politieke ambtsdrager wordt verstaan (art. 1);
b. Het Seniorenconvent in feite een besloten vergadering van het Presidium is;

c. Het Seniorenconvent alleen kan 'besluiten'over of/welke adviezen ze geeft;

d. In hetJaarverslag ookde uitkomsten van individuele meldingen worden opgenomen (art. 11);
e. De (ex) politieke ambtsdrager wordt gevraagd om zijn reactie op de melding te geven.

Preadvies
Geen bezwaar tegen dit amendement.

Amendement GroenlinkslCDA{Liberaal Bloemendaal inzake artikel 3, leden 2 en 3 van het
Protocol integriteit politieke ambtsdragers (amendementnummer 5D)
Het amendement luidt:
De artikelen 3 en 4 van het Protocoal als volgt te wijzigen:
o Het tweede en derde lid van artikel 3 vervallen, ondervernummering van het vierde lid tot en met

het zevende lid tot het tweede lid tot en met het 5 lid.
. Ondervernummering van het twedde lid tot en met het tiende lid worden twee leden in artikel 4

ingevoegd, luidende:
-4.2 Zodra blijkt dat over een melding onvoldoende aanwijzingen/gegevens voorhanden zijn, wordt
deze niet verder behandeld.
- 4.3 Het doen van een onderzoek naar personen die geen politieke ambt meer bekleden, wordt in

beginsel alleen uitgevoerd indien het een vermoedelijke integriteitsschending betreft die niet
langer dan 12 jaar geleden heeft plaatsgevonden en de melder heeft aangegeven welk belang de
gemeenteraad heeft bij het onderzoek en eventuele bespreking van de onderzoeksuitkomsten.

Preadvies
Dit is primair een aangelegenheid voor een politieke afweging in de raadsvergadering van 12

november 2020.

Amendement CDA en Groen Links inzake artikel 3, leden 2 en 3 van het Protocol integriteit
pof itieke ambtsdragers, toegezonden met het griffiebericht van 9 november 2O2O, en
aangevuld met het toegezonden bericht van 12 november 2O2O (amendementnummer 5C)
Het amendement luidt:
De artikelen 3 en 4 van het Protocol als volgt te wijzigen:
r Het tweede en het derde lid van artikel 3 vervallen, onder vernummering van het vierde lid tot

en met het zevende lid tot het tweede lid tot en met het 5 lid.
. Onder vernummering van het tweede lid tot en met het tiende lid worden twee leden ¡n art¡kel

4 ingevoegd, luidende:
- 4.2 Zodra blijkt dat over een melding onvoldoende aanwijzingen/gegevens voorhanden zijn, wordt
deze niet verder behandeld.
- 4.3 Het doen van een onderzoek naar personen die geen politieke ambt meer bekleden, wordt in
beginsel niet uitgevoerd.

Preadvies
Dit is primair een aangelegenheid voor een politieke afweging in de raadsvergadering van 12

november 2020.
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Amendement Zelfstandig Bloemendaal en Groenlinks, inzake artikel 3 en 4 van het Protocol
integriteitsmeldingen pol¡tieke ambtsdragers (amendementnummer 5B)
Het amendement luidt:
1. De leden 2 en 3 uit artikel 3 te verwijderen en de overige leden te vernummeren.
2. Het volgende lid toe te voegen aan artikel 4 na lid 1 en de overige leden te vernummeren:'Zodra
uit het onderzoek blijkt dat er onvoldoende aanwijzingen/gegevens zijn, is het aan de commissie
integriteit om vast te stellen of het onderzoek kan worden afgerond.

Preadvies
Dit is primair een aangelegenheid voor een politieke afweging in de raadsvergadering van 12
november 2020.

Amendement Liberaal Bloemendaal, inzake artikel 3 l¡d 3 van het Protocol
integriteitsmeldingen politieke ambtsdragers (amendementnummer 5E)
Het amendement luidt:
De tekst van artikel 3, l¡d 3, te schrappen en daarvoor in de plaats de tekst op te nemen: meldingen
die teruggaan naar politieke ambtsdragers, inclusief ex politieke ambtsdragers, die hebben
plaatsgevonden langer dan 12 jaar voor dat de melding is gedaan worden door de Commissie na
ontvangst door de Commissie niet in behandeling genomen

Preadvies
Dit is primair een aangelegenheid voor een politieke afweging in de raadsvergadering van 12
november 2020.

Amendement Zelfstandig Bloemendaal, inzake artikel 4, zesde lid van het Protocol
integriteitsmeldingen politieke ambtsdragers (amendementnummer 5G).
Het amendement luidt:
Art 4 l¡d 6 als volgt aan te passenl
De conclusie zal een van de volgende uitkomsten bevatten:
1. Integriteit is niet geschonden en nader onderzoek is niet noodzakelijk;
2. Er is een redelijk vermoeden van een strafbaar feit;
3. Integriteit is geschonden; of
4. Een nader onderzoek door een extern bureau is noodzakelijk.

Preadvies
Het amendement kan worden aanvaard mits een vijfde optie wordt toegevoegd:
5. De integriteitsmelding is niet ontvankelijk.
Daarnaast moet het woord 'onderzoeksbureau'onder punt 4 worden gehandhaafd. Mogelijk is dit een
verschrijving van de indiener van het amendement.

Amendement Zelfstandig Bloemendaal, inzake artikel 5, vierde lid van het Protocol
integriteitsmeldingen politieke ambtsdragers (amendementnummer 5A).
Het amendement luidt:
Art 5 lid 4 als volgt aan te passen:
Het seniorenconvent bespreekt het rapport van bevindingen van de commissie integriteit en volgt de
conclusie van de commissie integriteit zoals genoemd in aft 4 lid 6.

Preadvies
. Het amendement kan worden aanvaard met betrekking tot het toevoegen van de zinsnede 'en

volgt de conclusie van de commissie integriteit zoals genoemd in art 4 lid 6'.

Het amendement wordt ontraden op het weglaten van de zinsnede 'en besluit over de te nemen
vervolgstappen'. Het weglaten van deze zinsnede maakt dat het niet duidelijk is waar de afweging
wordt gemaakt over de te nemen vervolgstappen. In het Protocol is het uitgangspunt gehanteerd

a
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dat de burgemeester niet gaat over de inhoud maar alleen een regierol vervult. Het

seniorenconvent gaat over de inhoud en dus over de te nemen vervolgstappen. Een beslissing is

nodig om in voorkomende gevallen geheimhouding op te kunnen leggen door de burgemeester.

Amendement Hart voor Bloemendaal, inzake artikel 2 van het (amendementnummer 5F).

Het amendement luidt:
Het raadsvoorstel 2020003902, artikel 2 aan te passen door artikel 2 vierde lid te laten vervallen.

Preadvies
Het amendement wordt ontraden.
Uitgangspunt is dat het doen van een aangifte van een strafbaar feit niet lichtvaardig wordt gedaan

Het oordeel van een onafhankelijke commissie bevordert de zorgvuldigheid van een aangifteproces.

Initiatiefvoorstel van Zelfstandig Bloemendaal inzake aanpassen van de Gedragscode
integriteit burgemeester en wethouders gemeente Bloemendaal 2OL7 -

Het initiatiefvoorstelziettoe op hetaanpassen van aft 2.1.1 van de Gedragscode integriteit
burgemeester en wethouders gemeente Bloemendaal 2017, met corsanummer 2Ot7OO4IO7.

Preadvies
Het is prematuur om dit voorstel in deze raadvergadering te behandelen zonder voorafgaande

behandeling in de commissie Bestuur en Middelen

Met vriendel

E.

rgemeester




