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Geachte leden van de raad,

Heden ontvingen wij een raadsinitiatiefuoorstel met als onderwerp: "Instellen raadscommissie
Integ riteit Raadsl id ".

Conform artikel L47 a lid 4 Gemeentewet neemt de raad geen besluit over een voorstel dan nadat het
college in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van de raad te brengen.
Dat geeft het college aanleiding om de volgende procedurele aandachtspunten aan uw raad mee te
geven. Wij verzoeken u nadrukkelijk deze aandachtspunten in uw beraadslagingen over dit onderwerp
te betrekken.

1. Krachtens artikel 33, lid 3 van het Reglement van Orde van uw gemeenteraad "wordt een initiatief
raadsvoorstel, nadat het college schriftelijk wensen of bedenkingen ter kennis van de raad heeft
gebracht of kenbaar heeft gemaakt hiertoe niet te zullen overgaan, (..) op de agenda van de
eerstvolgende raadsvergadering geplaatst. Als de schriftelijke oproep hiervoor reeds verzonden is

wordt het voorstel op de agenda van de daaropvolgende raadsvergadering geplaatst."

2. Het college attendeert u erop dat het indienen van een dergelijk initiatiefuoorstel, waarin de
integriteit van een raadslid ter discussie wordt gesteld in een openbare raadsvergadering, een

ongewoon zwaar middel is. Zonder voorafgaand onafhankelijk onderzoek is de reputatie van
betrokkene c.q. de gemeente reeds geschaad. U gaat met uw voorgestelde werkwijze voorbij aan

de door de Bloemendaalse raad vastgestelde Gedragscode voor raadsleden.

3. Wij raden u aan om de richtlijnen, zoals verwoord in de door uw gemeenteraad vastgestelde
Gedragscode en andere vereisten voor het melden van een mogelijke integriteitsschending en een
zorgvuldig, objectief, proportioneel en onafhankelijk onderzoek, strikt in acht te nemen. Het
college adviseert u daarbij, gelet op de bepaling in de Bloemendaalse Gedragscode voor
raadsleden, het CAOP om een reflectie te vragen op de door u geformuleerde vermeende
integ riteitschend ing .
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4. Er ligt een voorstel voor een integriteitsprotocol. Ook daarin kunt u een handreiking vinden voor
het omgaan met het melden en onderzoeken van vermeende ¡ntegriteitschendingen.

5. U wordt er voorts op geattendeerd dat sinds het aantreden van uw raad u vele brieven hebt
ontvangen van het college, waarin een mogelijke (schijn) van belangenverstrengeling van andere

raadsleden aan de orde is gesteld.

6. Wij achten het tot slot raadzaam dat u - indien u besluit tot een onderzoekscommissie van

raadsleden - ook de Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland op de hoogte stelt
van uw besluit en uw bevindingen.

vriendelijke groet,

emeester en van Bloemendaal,

, burgemeester

secretaris


