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Bijlage(n) Brief burgemeester d.d. l juli 2020 (2020002500), brief
Steunpunt van 14 juli 2020.

Geachte leden van de raad,

In uw raadsvergadering van 30 juni 2020 heeft u naar aanleiding van het raadsvoorstel "afhandeling
integriteitsmeldingen tegen politieke ambtsdragers" ingestemd met de bevindingen en conclusies zoals

verwoord in de bij het raadsvoorstel gevoegde brieven naar aanleiding van 21 meldingen over
vermeende integriteitsschendingen door (voormalige) politieke ambtsdragers en vastgesteld dat er ten
aanzien van de meldingen geen integriteitsnormen zijn geschonden door de (voormalige) politieke

ambtsdragers. U heeft tevens besloten geen nader onderzoek in te stellen naar aanleiding van deze 2t
meldingen. Daarnaast heeft uw raad een amendement aangenomen waarin de burgemeester werd

verzocht: "Het steunpunt integriteitsonderzoek politieke ambtsdragers op korte termijn een
procesmatige reflectie te vragen over de bevindingen en conclusies zoals door de raad vastgesteld." Dit
verzoek heb ik op 1 juli 2020 per brief aan het Steunpunt integriteitsonderzoek politieke ambtsdragers
(CAOP) voorgelegd. Het verzoek treft u bijgevoegd aan. Tevens treft u de reflectie van het Steunpunt
aan. Het Steunpunt heeft aangegeven/ hoewel er vertrouwelijk op de brief van 14 juli 2020 staat, deze

brief openbaar kan worden toegezonden aan de leden van de raad. Onderstaand treft u een

samenvatting van de reflectie aan.

De reflectie van het Steunpunt op het uitgevoerde onderzoek d.d. 14 juli 2O2O

Onderzoeksprotocol
Het steunpunt stelt vast dat de gemeente Bloemendaal - in weerwil van de in 2Ot7 vastgestelde
Gedragscode integriteit raadsleden - op dit moment nog geen onderzoeksprotocol kent dat leidend is

bij het uitvoeren van onderzoek naar vermeende integriteitsschendingen door politieke ambtsdragers.
Het Steunpunt zegt hierover het volgende: "Dlf bemoeilijkt het uitvoeren van een onderzoek op een

wijze dat alle betrokkenen zich eraan gebonden achten. Zonder kenbare afspraken over de te
ondernemen stappen bestaat er altijd de mogelijkheid dat iemand vindt dat een onderzoek anders had
gemoeten of dat het onderzoek niet deugt en daarmee het onderzoek of de onderzoeksresultaten ter
discussie stelt. Het ontbreken van een onderzoeksprotocol maakt niet alleen degene die het onderzoek
uitvoert kwetsbaar. Ook de overige betrokkenen, niet in het minst degene op wie een melding
betrekking heeft, hebben belang bij een onderzoeksprotocol. Met een integriteitsonderzoek zijn vaak
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grote - persoonl¡jke - belangen gemoeid. Dat zou kunnen doen vermoeden dat diegenen tegen wie een
onderzoek loopt over een adequate rechtspositie beschikken waarvan rechtsbescherming deet
uitmaakt. Onderzoeksprotocollen en -reglementen omschrijven de rechten en ptichten van
betrokkenen. Al bliift de rechtspositie van politieke ambtsdragers - ook met een vastgestetd
onderzoeksprotocol - kwetsbaar: voor pol¡tieke ambtsdragers is er geen voorziening voor redres. Het
gemis van een onderzoeksprotocol is, zoals hierna zal blijken, ook van invtoed op deze reflectie."

Onderzoeksfasering
Het Steunpunt merkt op dat de wijze waarop een vooronderzoek wordt ingevuld bij de meeste
gemeenten niet sterk is gereguleerd. "-fn veel gemeenten is bepaald dat het aan de burgemeester
wordt overgelaten op welke wijze het vooronderzoek plaats vindt. Daarbij wordt er van uitgegaan dat
de burgemeester voor de betreffende melding de meest geëigende onderzoeksmethode kiest. Ook
weegt hij af dat het onderzoek en de onderzoeksmethoden in verhouding staan tot de vermeende
schending (..). Voor de 27 meldingen die hier besproken worden, getdt het votgende. In september
2019 heeft de gemeenteraad van Bloemendaal besloten dat de burgemeester de ingediende meldingen
voortvarend in behandeling neemt en is er tezelfdertijd bewust voor gekozen dat hij dit doet zonder
een vastgesteld protocol. Ook is daarbij afgezien van het inhuren van externe deskundigen. Ll heeft
vervolgens de voor een vooronderzoek gebruikelijke stappen doorlopen. Voor het vooronderzoek is een
onderzoeksmethode gekozen, er is een rappott van bevindingen opgemaakt en dit is - op basis van
het eerder genoemde raadsbesluit - voorgelegd aan de gemeenteraad. Voor zover ik kan overzien is
hiermee een zorgvuldig proces doorlopen."

Onderzoeksmethodiek
Het Steunpunt geeft aan dat de burgemeester er oog voor moet houden dat de onderzoeksmethodiek
in verhouding staat tot de vermeende schending. "Proportionatiteit heeft daarbij overigens niet alteen
betrekking op de financiële kosten en baten, maar ook op de betekenis van integriteitsonderzoek voor
de kwaliteit van het openbaar bestuur of op de schade die personen wordt toegebracht. Ook moet de
burgemeester zich er bewust van zijn dat het vooronderzoek gericht is op het inwinnen van nadere
informatie. Het vooronderzoek kan mogelijk leiden tot het bestuit een feitenonderzoek te starten en is
dan ook niet gelijk te stellen aan het feitenonderzoek zetf. Bij de 27 voor reftectie voorgelegde
meldingen expliciteert u in de brieven aan de melder de door u gevotgde onderzoeksmethodiek. De
door u gekozen methodiek is op hoofdlijnen vergelijkbaar met de voor een feitenonderzoek
gebruikelijke aanpak. U stelt een normenkader, geeft aan hoe u informatie heeft verzameld
(biivoorbeeld door documentstudie, het horen van betrokkenen of het getegenheid bieden tot het
geven van een zienswijze door beklaagde), u benoemt of de melding eerder aan de orde is gestetd
(biivoorbeeld in een juridische procedure, in de raad of in een klachtenprocedure), u geeft uw
bevindingen weer en formuleert een conclusie. In de door u opgestelde concept-brieven aan de
melders ontbreekt een verantwoording voor de gekozen onderzoeksmethodiek. Voor een
feitenonderzoek wordt het aangeraden om hierover verantwoording af te leggen. Bij een
vooronderzoek is het de afweging of de extra inspanning die dit vergt in verhouding staat tot de
vermeende schending. Nu de conclusie is dat bij deze 21 meldingen geen sprake is van een
integriteitsschending, heeft u zichzelf kwetsbaar gemaakt door hierover geen verantwoording af te
leggen. Of de verantwoording de betrokkenen tevreden stelt is een vraag die alleen zij kunnen
beantwoorden. De verantwoording zal echter niets afdoen aan de door u getrokken conclusies. Het
ontbreken van een expliciete onderzoeksverantwoording vind ik in dit gevat dan ook niet onzorgvutdig.
Dit eens temeer omdat in de toelichting op het raadsbesluit van 30 juni 2020 deze verantwoording wel
wordt gegeven waar het gaat om de wijze waarop u informatie heeft verzametd. Dit stuk mag, gezien
hun positie als raadslid, bij de melders bekend worden geacht."
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Zorgvuldigheid
Door de melders, de raadsleden van Zelfstandig Bloemendaal (20 meldingen) en Hart voor
Bloemendaal (1 melding) hebben het verwijt geuit dat de behandeling onzorgvuldig is geweest. Dit zou

blijken uit:

1) het ontbreken van hoor en wederhoor
Het Steunpunt merkt daarover het volgende op:"Hef bieden van hoor en wederhoor is een
fundamenteel beginsel van het procesrecht. Het houdt enerzijds in dat partijen het recht hebben zich

uit te laten over de wederzijdse standpunten en over alle bescheiden en andere gegevens die in de
procedure ter kennis van de rechter zijn gebracht. Anderzijds bevat het de plicht van de rechter om

hiervan kennis te nemen. Het is goed op te merken dat het de beginselen van het procesrecht niet
zonder meer van toepassing zijn bij integriteitsonderzoeken. Maar ook bij integriteitsonderzoek draagt
het bieden van hoor en wederhoor bij aan waarheidsvinding. Het toepassen van hoor en wederhoor is
daarbij geen doel op zich maar een middel ter verkrijging van een deugdelijke grondslag voor de

bevindingen. Het beginsel van hoor en wederhoor moet dan ook niet leiden tot een eeuwigdurend
debat. Dit beginsel verlangt enkel dat partijen de gelegenheid krijgen om hun punt in te brengen en te
reageren. Het is dus niet per definitie in strijd met dit beginsel om partijen niet verder de genoemde
gelegenheid tot hoor en wederhoor te geven. Het is de vraag wanneer het beginsel van hoor en

wederhoor aan partijen niet meer het recht geeft om in te brengen of te reageren. Deze vraag is niet
in zijn algemeenheid te beantwoorden, maar hangt sterk af van de omstandigheden van het geval. Bii
de 27 meldingen heeft u geoordeeld dat de feitencomplexen voldoende duidelijk zijn en u geen

noodzaak zag over te gaan tot het verder horen van melders. Dit oordeel heeft u veelal genomen op

basis van het gegeven dat over de meldingen al veel gezegd en geschreven is, onder meer in
juridische procedures, bezwaarprocedures en eerdere meldingen. Uw oordeel is te billijken nu het hier
gaat om vooronderzoeken waarbij de onderzoeksmethode in verhouding moet staan tot het doel."

2) het niet-inschakelen van het Steunpunt
In de Gedragscode integriteit die de gemeenteraad in 2017 heeft vastgesteld is bepaald dat het
Steunpunt wordt ingeschakeld door degene die opdracht geeft tot een integriteitsonderzoek. Het

Steunpunt is voor deze 2I meldingen niet geraadpleegd. Het Steunpunt zegt daarover het volgende:
"Het rs de vraag of de gemeenteraad met de term 'integriteitsonderzoek' de bedoeling heeft gehad dat
bij elke vorm van onderzoek het Steunpunt wordt ingeschakeld of alleen bii het verrichten van een

vooronderzoek of een feitenonderzoek. De Gedragscode is hier niet duidelijk over. Gezien het
buitenproportionele aantal meldingen dat in het afgelopen jaar door u in behandeling is genomen, is

het verklaarbaar dat bij de behandeling van deze 21 meldingen - die relatief eenvoudig blijken - is
afgezien van het inschakelen van het Steunpunt. In het licht van vorenstaande valt het te overwegen
in een vast te stellen onderzoeksprotocol helderheid te verschaffen over wie welke stap wanneer
onderneemt."

3) de onmogelijkheid om aanvullende documenten aan te leveren
Voor de reflectie op dit verwijt verwijst het Steunpunt naar wat opgemerkt wordt over het afzien van

hoor en wederhoor.

4) de eigen verhouding van de burgemeester tot de meldingen
Melders hebben gesteld dat de burgemeester in het gevolgde proces heeft gefungeerd als "de slager
die zijn eigen vlees keurt'. Het Steunpunt zegt deze stelling niet te kunnen volgen en vindt hem ook

niet steekhoudend: "Als burgemeester heeft u een wettelijke verantwoordelijkheid de integriteit van

het gemeentebestuur te bevorderen. Op basis van die verantwoordelijkheid en uw politiek neutrale
positie heeft de gemeenteraad u aangewezen als degene die in uw gemeente integriteitsmeldingen
over politieke ambtsdragers in behandeling neemt. Voor zover meldingen op u zelf betrekking zouden

hebben worden deze in behandeling genomen door de locoburgemeesfer. De 21 meldingen hebben

betrekking op voorvallen waarbij u niet betrokken bent en gezien het moment waarop ze zich

voordeden ook niet bij betrokken had kunnen zijn. De raad heeft u expliciet opgedragen deze
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integriteitsmeldingen voortvarend te behandelen en de bevindingen voor te teggen aan de raad. IJ
heeft - geheel passend binnen de bestuurlijke verhoudingen - uitvoering gegeven aan deze opdracht.
Enkel het gegeven dat u deel uitmaakt van het gemeentebestuur tijkt mij onvoldoende reden om uw
onafhankelijkheid in twijfel te trekken. Het verwijt dat u ats burgemeester het eigen vlees keurt zou in
dat geval evenzeer opgaan voor de melders en atte raadsleden, die net als u deel uitmaken van het
gemeentebestuur. Naar aanleiding van deze verwijten nog het votgende. Een onderzoeksprotocol kan
voorzien in waarborgen voor onderzoeker, betrokkenen en melder bijvoorbeetd ten aanzien van hoor
en wederhoor. Maar integriteitsonderzoeken kennen geen specifieke vorm van rechtsbescherming in de
zin van een tweede'feitelijke instantie'. Daarmee wordt bedoetd dat er geen instantie is die de feiten
nog eens beoordeelt, weegt en opnieuw kwalificeert los van de conclusies in het eerste onderzoek. Ook
voor de melder is er geen rechtsbescherming; een onderzoek kan immers niet worden afgedwongen en
evenmin is er een tweede feiteninstantie (een appelinstantie) ats de metding wel wordt onderzocht
maar geen integriteitsschending wordt aangetroffen. Metders hebben in dit geval geen andere keuze
dan te berusten in wat door de volksvertegenwoordiging is besloten.',

Sa men I oo p met Aw b - klachtp roced u re
Bij de meldingen hebben de melders te kennen gegeven de melding tevens in te dienen als klacht
zoals bedoeld in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). "In uw brieven schrijft u dat
een klacht door een raadslid niet het geëigende instrument is om iets aan de orde te steilen en dat u
om die reden geen rechtvaardiging ziet om tot ktachtbehandeting over te gaan. Inhoudetijk ben ik het
met u eens' Maar formeel biedt artikel 9.1 van de Awb een ieder het recht om "over de wijze waarop
een bestuursorgaan zich in een bepaatde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen,
een klacht in te dienen bij dat bestuursorgaan". De Awb stuit dus niet uit dat raadsleden een dergetijke
klacht indienen en dat deze klacht vervolgens zoals in uw gemeente gebruiketijk is in behandeting
wordt genomen. Ter overweging geef ik u mee om de ktachten te toetsen aan de gronden die artiket
9.8 Awb geeft om klachten niet in behandeting te nemen.',

Het Steunpunt geeft nog de volgende reflectie mee
"Hef 'screenen' of filteren van integrite¡tskwest¡es levert keuzes op die soms ook ats knetpunt worden
en/aren. Integriteitskwestres staan niet altijd op zichzelf, maar worden ook aan de orde gestetd in het
kader van een veel breder probleem. Te denken vatt dan aan een potitiek geschit of een'politieke
afrekening', aan persoonlijke conflicten of antipathie, aan problemen met een bestuursstijl, aan
zakeliike conflicten, aan een ervaren 'angstcultuur'of aan retationete confticten. Het is dan de kunst de
andere kwesties af te pellen om te komen tot het integriteitsprobleem. In de door u behandetde 2I
meldingen is het duidelijk dat ook hier sprake is van een breder probteem. Een probleem dat breed
uitgemeten wordt en zich blijft voortslepen. Een probleem waarbij de 27 metdingen geen bijdrage
leveren aan het oplossen ervan. Zoats de Leidse hoogleraar sfaafs- en bestuursrecht Wim Voermans
onlangs in een aan uw gemeente gewijd tetevisieprogramma opmerkte: ,,De gemeenteraad moet dit
zelf oplossen."

Tot slot
Zoals het Steunpunt meerdere keren meldt in de reflectie, is door het ontbreken van een
integriteitsprotocol het proces van de behandeling van integriteitsmeldingen kwetsbaar. Ik ben daarom
verheugd dat er in de raad van september aanstaande - door constructieve inbreng van veel
raadsleden - er een voorstel voor een integriteitsprotocol ligt.

Ik wil u daarbij van harte aanbevelen de resterende integriteitsmeldiqgen van de raadsleden van
Zelfstandig Bloemendaal en Hart voor Bloemendaal, die nog niet in"Ëähandeling zijn genomen, te laten
behandelen volgens dit protocol

Met vriendelij

Bu van Bloemendaal
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Geachte heer

Op donderdag 30 juni jl. heeft de gemeenteraad van Bloernendaal ingestemd met een voorstel over de

afhandeling van integriteitsmeldingen tegen (voormalige) politieke ambtsdragers. De raad heeft

ingestemd met de bevindingen en conclusies van de burgemeester over 21 integriteitsmeldingen,

vastgesteld dat er geen integriteitsnormen zijn geschonden en besloten geen nader onderzoek in te

stellen naaraanleiding van de 21 meldingen. Via een amendement heeft de raad besloten om het

Steunpunt integriteitsonderzoek politieke ambtsdragers 'een procesmatige reflectie te vragen over de

bevindíngen en conclusies zoals door de raad vastgesteld'. Dit verzoek leg ik thans aan u voor.

In dc Gcdragccode intcAritcit g€mccntc Blocmcnd¡al2OLl ir bcpaald dat dc gcmeenteraad

afspraken maakt over de procecetappen die worden gevolgd ingeval v.n Gcn vcrmocdcn van

een integriteitschending
Dergelijke afspraken ontbreken tot op heden. De door de raad ingestelde'werkgroep bestuurlijke

vernieuwing' heeft een voorstel opgesteld voor een regeling waarin de te nemen processtappen bij een

integrite¡tsmelding zijn vastgelegd. Dit voorstel moet nog door de gemeenteraad worden behandeld.

Verder staat in de gedragscode (beslispunt C) dat 'ffef landeliik Steunpunt Integriteitsonderzoek wordt

ingeschakeld door degene (meestal de burgemeester, maar kan ook de raad ziin) die opdracht geeft

tot een i nteg r¡teitso nderzoek.'

Met de raad ziJn afspraken gemaakt over de behandeling van integriteitsmeldingen jegens

politicke ambtsdragers
In de raadsvergadering van 5 september 2019 heeft de meerderheid van de gemeenteraad expliciet

bepaald n¡et te willen wachten op de vaststelling van een protocol, maar de reeds ingediende

integriteitsmeldingen voortvarend te willen behandelen door de burgemeester of - indien de meldíngen

zijn gericht tegen de burgemeester - door de locoburgemeester en de bevindingen voor te leggen aan

de raad. De raad heeft expliciet bepaald de meldingen niet door een extern deskundige te laten

behandelen. Ik verwijs u naar de beeld- en geluidsopname van de raadsvergadering van 5 september
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2019 (agendapunt 7) via
september/20:00

https://qemeenteraad. bloemendaal. nl/Vergaderingen/Raad/20 19/05-

De locoburgemeester heeft eerder in opdracht van de raad integriteitsmeldingen jegens mij
afgehandeld. Ik verwijs u naar het bijgevoegde raadsbesluit van 12 december 2019.

De mclders van de thans afgchandclde integriteitsmeldingen stellen dat dc behandeling vande melding€n onzorgvuldig is geweest
De melders, tevens raadsleden, stellen dat ten onrechte geen hoor- en wederhoor is gepleegd,
ondanks diverse verzoeken' voorts stellen z¡j dat er ten onrechte geen advies van het Steunpunt is
ingewonnen en dat zij niet in de gelegenheid zijn gesteld aanvullende stukken in te dienen. Ten slotte
wordt gesteld dat - met de rol van de burgemeester in dít proces - 'de slager zijn eigen vlees keurt,.
voor de uitlatingen van de melders verwijs ik u naar de geluidsopname van de raadsvergadering van
30 juni (agendapunt 4, vanaf minuut 14:00u) vanaf via:
ffips : Teenteraad.bloemendaal. nlA/erçaderingen/tìaad/2019/0s-septemb,erl2o :oo

Ik hcb afg¡azicn van hct horcn yan dc mcldcrs
Per rnelding is beoordeeld of horen noodzakelijk danwe I proportioneel is. Gebleken is dat de meldingen
veelal betrekking hadden op feitencomplexen díe ondennrerp zijn geweest van eerdere
klachtbehandelingen, van andere (juridische) procedures
verantwoord ing is afgelegd. Het feitencom plex duidelijk. Derhalve is
(gemotiveerd) afgezien van horen.

Met vri

van Bloemendaal

Bijlagen:
1. Gedragscode Bloemendaal zTfi
2. Raadsbesluit van 5 september 2Ot9 (2019006416)
3. Raadsbestuit van tZ december 2OIg (ZOLg00g266)
4. Raadsbestuit van 30 juni 2020 (2020000918)
5. Amendement van 30 juni 2020
6' Door de raad vastgestelde bevindingen en conclusies in brieven 2020000514 ,2a2a00057L,

24200A0626, 20 20000 5 1 1, 2 0 200006 29, 20200007 53, 2020000643, 2A2A000644,
2020000685, 2020000346
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De Burgemeester van Bloemendaal

De heer Drs. E.J. Roest

per mail

VERTROUWELIJK

CAOP

Postbus 556,2501 CN Den Haag

Lange Voorhout 13, 2514 EA Den Haag

KVK-nummer 41158878

06-i
' r i@caop.nl

Den Haag, 14juli2O2o
- bijlage(n)

ons kenmerk -

Onderwerp

Reflectie op proces afhandeling integriteitsmeldingen

Geachte heer Roest,

Op t juli 2O2o stuurde u het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers (hierna: het

Steunpunt) het verzoek te reflecteren op het proces dat is doorlopen bij de behandeling van 2t

integrite¡tsmeldingen. Met deze brief voldoe ik aan uw verzoek.

Achtcrgrond van hct vclzock
Uw verzoek vloeit voort uit de bespreking in uw Gemeenteraad van uw bevindingen en conclusies ten

aanzien van de 21 integr¡te¡tsmeldingen. De raad heeft daarbij besloten het Steunpunt te vragen om een

'procesmatige reflectie over de bevindingen en de conclusies zoals door de raad vastgesteld'. oe raad

heeft voor deze reflectie geen kaders meegegeven. u heeft in uw verzoek een korte toelichting gegeven op

het doorlopen proces. Als bronnenmateriaal heeft u mij de volgende documenten ter beschikking gesteld

de:
1. Gedragscode Bloemendaal zo'tl
2. Raadsbesluit van 5 september 2019 (2019006416)

3. naadsbesluit van 12 december 2019 (2019008266)

4. Raadsbesluit van 30 juni 2020 (2020000818)

5. Amendement van 30 juni 2020
6. Door de raad vastgestelde bevindingen en conclusies in brieven 2O2OOOO514,2020000571,

2020000626, 2020000511, 2020000629, 2020o00753, 202000o643, 2020000644,
2020000685, 2020000346.

Verdere feiten of omstandigheden die mogelijk een rol kunnen spelen zijn mij niet bekend en dan ook niet

betrokken in mijn reflectie op het proces. Of deze er zijn en in hoeverre deze van invloed zijn op mijn

meningsvorming kan ik niet beoordelen.

De achtergrond van uw verzoek is dat de raad hecht aan het borgen van een zorgvuldige procedure. De raad

heeft in 2017 bepaald dat afspraken worden gemaakt overde te doorlopen processtappen die worden

gevolgd bij een vermoeden van integriteitsschendingen. Het maken van deze afspraken is nog niet

gerealiseerd. De raad heeft bij het nemen van het besluit tot een procesmatige reflectie overwogen dat

volgens de geldende Gedragscode Integr¡te¡t 2o17 het Steunpunt wordt ingeschakeld. Dit is bij deze

integriteitsmeldingen niet gebeurd. ook speelt mee dat enkele raadsleden van mening zijn dat de

behandeling van de integriteitsmeldingen - die zij zelf hebben ingediend - onzorgvuldig is geweest.

www.caop.nl Samen werken aan betekenisvol werk 1/6
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Visic Stcunpunt op intcgritcitcondczock
Het Steunpunt heeft recent een wegwijzer Vermoeden integriteitsschending politiek ambtsdragers
uitgegeven. In deze wegwijzer staat ook de visie van het Steunpunt op integriteitsonderzoek beschreven
Hierna worden enkele noties uit de wegwijzer die voor deze ref lectie van belang zijn weergegeven. De
volledig tekst van de wegwijzer is te raadplegen via de volgende link naar de weswiizer.

Het steunpunt streeft in zijn advisering naar gedegen, respectvolle en bruikbare persoonsgerichte
integriteitsonderzoeken. Deze worden gekenmerkt door een realistische en heldere onderzoeksopdracht,
een niet mis te verstane duiding van de aanleiding en de opdrachtgever, afspraken over tussentijdse
terugkoppeling, een indicatie van mogelijk gebruikte ondezoekshandelingen en samenhangende kosten en
afspraken over vertrouwelijkheid en publiciteit. Het is belangrijk dat een geldend onderzoeksprotocol wordt
gevolgd, hoor en wederhoor moeten kenbaar hebben plaatsgevonden en de onbevooroordeeldheid moet in
alle onderzoekshandelingen tot uiting komen: ook ontlastende verklaringen komen aan bod. over de
proportionaliteit en subsidiariteit van onderzoekshandelingen en gehanteerde methodiek moet
verantwoordi ng worden afgelegd.

Rcflcctic op hct u¡tgcvocrdc ondczock
Gelet op de grote hoeveelheid van de meldingen waarover mijn mening is gevraagd, reflecteer ik niet op
elke melding afzonderlijk maar beschouw ik het geheel aan de hand van een aantal thema's.

Onderzoeksprotocol
De gemeente Bloemendaal kent - in weerwil van de in 2017 vastgestelde Gedragscode integrite¡t
raadsleden - geen onderzoeksprotocol dat leidend is bij het uitvoeren van onderzoek naarvermeende
integriteitsschendingen door politieke ambtsdragers. Dit bemoeilijkt het uitvoeren van een onderzoek op
een wijze dat alle betrokkenen zich eraan gebonden achten. Zonder kenbare afspraken over de te
ondernemen stappen bestaat er altijd de mogelijkheid dat iemand vindt dat een onderzoek anders had
gemoeten of dat het onderzoek niet deugt en daarmee het onderzoek of de onderzoeksresultaten ter
discussie stelt.

Het ontbreken van een onderzoeksprotocol maakt niet alleen degene die het onderzoek uitvoert
kwetsbaar. ook de overige betrokkenen, niet in het minst degene op wie een melding betrekking heeft,
hebben belang bij een onderzoeksprotocol. Met een integriteitsonderzoek zijn vaak grote - persoonlijke -
belangen gemoeid. Dat zou kunnen doen vermoeden dat diegenen tegen wie een onderzoek loopt over een
adequate rechtspositie beschikken waarvan rechtsbescherming deel uitmaakt. onderzoeksprotocollen en
-reglementen omschrijven de rechten en plichten van betrokkenen. Al blijft de rechtspositie van politieke
ambtsdragers - ook met een vastgesteld onderzoeksprotocol - kwetsbaar: voor politieke ambtsdragers is
er geen voorziening voor redres.

Het gemis van een onderzoeksprotocol is, zoals hierna zal blijken, ook van invloed op deze reflectie.

Onderzoeksfasering
Het steunpunt onderscheidt bij integriteitsonderzoek verschillende stappen. De eerste stap wordt ook wel
de signaalfase genoemd. Deze start met de ontvangst van een melding door de burgemeester. De
burgemeester weegt de melding. oaarbij kijkt hij naar de aard van het feit; de ontvankelijkheid; de ernst van
de zaak; de valideerbaarheid; de positie of persoon van de bron; de positie of persoon van ambtsdrager op
wie de melding betrekking heeft; de geloofwaardigheid en waarschijnlijkheid; de spoedeisendheid en
actualite¡t van de melding (zie voor een nadere duiding van deze elementen voornoemde wegwiizer).
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op basis van deze weging zijn verschillende uitkomsten mogelijk zoals bijvoorbeeld het niet in behandeling

nemen van de melding, het voeren van een indringend gesprek, het verrichten van een vooronderzoek, het

verrichten van een feitenonderzoek of het doen van aangifte.

Bij de reflectie op de 21 meldingen ben ik ervan uitgegaan dat het door u uitgevoerde onderzoek is

uitgevoerd in het kader van een vooronderzoek dat volgt op de signaalfase. In dat licht heeft u nadere

informatie ingewonnen en zich op basis hiervan een beeld gevormd over de noodzaak tot het instellen van

een nader onderzoek. of dit echt zo is, kan ik niet vast stellen. Hier wreekt zich het ontbreken van een

onderzoeksprotocol waarin de te volgen processtappen zijn beschreven.

De wijze waarop een vooronderzoek wordt ingevuld is bij de meeste gemeenten niet sterk gereguleerd. In

veel gemeenten is bepaald dat het aan de burgemeester wordt overgelaten op welke wijze het

vooronderzoek plaats vindt. oaarbij wordt er van uitgegaan dat de burgemeester voor de betreffende

melding de meest geëigende onderzoeksmethode kiest. Ook weegt hij af dat het onderzoek en de

onderzoeksmethoden in verhouding staan tot de vermeende schending. Van het vooronderzoek wordt
veelal een rapport van bevindingen opgemaakt. De burgemeester doet vertrouwelijk mededeling van de

resultaten van het vooronderzoek aan het presidium en het college. Als een vooronderzoek geen aanleiding

geeft voor het instellen van een nader onderzoek, besluit de burgemeester het onderzoek niet verder voort

te zetten. Van deze beslissing worden de melder alsmede de politieke ambtsdrager over wie de melding is

gedaan schriftelijk in kennis gesteld. Indien op grond van de bevindingen uit het vooronderzoek als bedoeld

in dit artikel de noodzaak blijkt tot het verrichten van een nader onderzoek, wordt overgegaan tot een

feitenonderzoek.

Voor de 21 meldingen die hier besproken worden, geldt het volgende. In september 20r9 heeft de

gemeenteraad van Bloemendaal besloten dat de burgemeester de ingediende meldingen voortvarend in

behandeling neemt en is er tezelfdertijd bewust voor gekozen dat hij dit doet zonder een vastgesteld
protocol. Ook is daarbij afgezien van het inhuren van externe deskundigen. U heeft vervolgens de voor een

vooronderzoek gebruikelijke stappen doorlopen. Voor het vooronderzoek is een onderzoeksmethode
gekozen, er is een rapport van bevindingen opgemaakt en dit is - op basis van het eerder genoemde

raadsbesluit - voorgelegd aan de gemeenteraad. Voor zover ik kan overzien is hiermee een zorgvuldig

proces doorlopen.

onderzoeksmethodiek
Bij integriteitsonderzoek komen in de fase van het feitenonderzoek bij de gekozen onderzoeksmethodiek

een aantal elementen vrijwel altijd terug: eerst wordt een normenkader geschetst, vervolgens wordt een

feitenreconstructie opgesteld en tot slot worden de feiten gekwalificeerd in het licht van het gegeven

normenkader. De feitenreconstructie wordt veelal gebaseerd op een analyse van documenten en interviews

(of het horen van betrokkenen). Zo nodig en mogelijk wordt dit aangevuld met andere 'bewijsmiddelen' zoals

emailcorrespondentie of een meldpunt. voor een vooronderzoek is een dergelijke opzet van de

onderzoeksmethodiek ook goed toepasbaar. Maar zoals eerder aangegeven moet de burgemeester er oog

voor houden dat de onderzoeksmethodiek in verhouding staat tot de vermeende schending.
proportionaliteit heeft daarbij overigens niet alleen betrekking op de financiële kosten en baten, maar ook

op de betekenis van integriteitsonderzoek voor de kwaliteit van het openbaar bestuur of op de schade die

personen wordt toegebracht. ook moet de burgemeester zich er bewust van zijn dat het vooronderzoek

gericht is op het inwinnen van nadere informatie. Het vooronderzoek kan mogelijk leiden tot het besluit een

feitenonderzoek te starten en is dan ook niet gelijk te stellen aan het feitenonderzoek zelf .
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B¡j de 21 voor reflect¡e voorgelegde meldingen expliciteert u in de brieven aan de melder de door u gevolgde
onderzoeksmethodiek. De door u gekozen methodiek is op hoofdlijnen vergelijkbaar met de voor een
feitenonderzoek gebruikelijke aanpak. u stelt een normenkader, geeft aan hoe u informatie heeft verzameld
(bijvoorbeeld door documentstudie, het horen van betrokkenen of het gelegenheid bieden tot het geven van
een zienswijze door beklaagde), u benoemt of de melding eerder aan de orde is gesteld (bijvoorbeeld in een
juridische procedure, in de raad of in een klachtenprocedure), u geeft uw bevindingen weer en formuleert
een conclusie.

In de door u opgestelde concept-brieven aan de melders ontbreekt een verantwoording voor de gekozen
onderzoeksmethodiek. voor een feitenonderzoek wordt het aangeraden om hierover verantwoording af te
leggen. Bij een vooronderzoek is het de afweging of de extra inspanning die dit vergt in verhouding staat tot
de vermeende schending. Nu de conclusie is dat bij deze 21 meldingen geen sprake is van een
integriteitsschending, heeft u zichzelf kwetsbaar gemaakt door hierover geen verantwoording af te leggen.
of de verantwoording de betrokkenen tevreden stelt is een vraag die alleen zij kunnen beantwoorden. De
verantwoording zal echter niets afdoen aan de door u getrokken conclusies. Het ontbreken van een
expliciete onderzoeksverantwoording vind ik in dit geval dan ook niet onzorgvuldig. oit eens temeer omdat
in de toelichting op het raadsbesluit van 30 juni 2o2o deze verantwoording wel wordt gegeven waar het gaat
om de wijze waarop u informatie heeft verzameld. Dit stuk mag, gezien hun positie als raadslid, bij de
melders bekend worden geacht.

zorgvuldþheid
Het verwijt dat u door melders wordt gemaakt is dat de behandeling onzorgvuldig is geweest. oit zou blijken
uit:
1) het ontbreken van hooren wederhoor

Het bieden van hoor en wederhoor is een fundamenteel beginsel van het procesrecht. Het houdt
enerzijds in dat partijen het recht hebben zich uit te laten over de wederzijdse standpunten en over alle
bescheiden en andere gegevens die in de procedure ter kennis van de rechter zijn gebracht. nnderzijds
bevat het de plicht van de rechter om hiervan kennis te nemen. Het is goed op te merken dat het de
beginselen van het procesrecht niet zonder meer van toepassing zijn bij integriteitsonderzoeken.
Maar ook bij integriteitsonderzoek draagt het bieden van hoor en wederhoor bij aan waarheidsvinding.
Het toepassen van hoor en wederhoor is daarbij geen doel op zich maar een middel ter verkrijging van
een deugdelijke grondslag voor de bevindingen. Het beginsel van hoor en wederhoor moet dan ook niet
leiden tot een eeuwigdurend debat. Dit beginsel verlangt enkel dat partijen de gelegenheid krijgen om
hun punt in te brengen en te reageren. Het is dus niet per definitie in strijd met dit beginsel om partijen
niet verder de genoemde gelegenheid tot hoor en wederhoor te geven. Het is de vraag wanneer het
beginsel van hoor en wederhoor aan partijen niet meer het recht geeft om in te brengen of te reageren.
Deze vraag is niet in zijn algemeenheid te beantwoorden, maar hangt sterk af van de omstandigheden
van het geval.

Bij de 21 meldingen heeft u geoordeeld dat de feitencomplexen voldoende duidelijk zijn en u geen
noodzaak zag over te gaan tot het verder horen van melders. Dit oordeel heeft u veelal genomen op
basis van het gegeven dat over de meldingen al veel gezegd en geschreven is, onder meer in juridische
procedures, bezwaarprocedures en eerdere meldingen. Uw oordeel ¡s te bill¡jken nu het hier gaat om
vooronderzoeken waarbij de onderzoeksmethode in verhouding moet staan tot het doel.

2) het niet-ínschakelen van het Steunpunt
In de Gedragscode integriteit die de gemeenteraad ¡n 2017 heeft vastgesteld is bepaald dat het
steunpunt wordt ingeschakeld door degene die opdracht geeft tot een integr¡teitsonderzoek. Het
Steunpunt is voor deze 21 meldingen niet geraadpleegd. net is voor mij de vraag of de gemeenteraad
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met de term 'integriteitsonderzoek' de bedoeling heeft gehad dat bij elke vorm van onderzoek het

Steunpunt wordt ingeschakeld of alleen bij het verrichten van een vooronderzoek of een

feitenonderzoek. oe Gedragscode is hier niet duidelijk over. Gezien het buitenproportionele aantal

meldingen dat in het afgelopen jaar door u in behandeling is genomen, is het verklaarbaar dat bij de

behandeling van deze 21 meldingen - die relatief eenvoudig blijken - is afgezien van het inschakelen van

het Steunpunt. In het licht van vorenstaande valt het te overwegen in een vast te stellen

onderzoeksprotocol helderheid te verschaffen over wie welke stap wanneer onderneemt.

3) de onmogelijkheid om aanvullende documenten aan te leveren

Voor mijn reflectie op dit verwijt verwijs ik naar wat ik opmerk over het afzien van hoor en wederhoor.

4) uw eþen verhoudingtot de meldingen
De stelling die melders innemen is dat u in het gevolgde proces bent als 'de slager die zijn eigen vlees

keurt'. Ik kan deze stelling niet volgen en vind hem ook niet steekhoudend. nls burgemeester heeft u

een wettelijke verantwoordelijkheid de integr¡teit van het gemeentebestuur te bevorderen. Op basis van

die verantwoordelijkheid en uw politiek neutrale positie heeft de gemeenteraad u aangewezen als

degene die in uw gemeente integriteitsmeldingen over politieke ambtsdragers in behandeling neemt.

Voor zover meldingen op u zelf betrekking zouden hebben worden deze in behandeling genomen door

de locoburgemeester. De 21 meldingen hebben betrekking op voorvallen waarbij u niet betrokken bent

en gezien het moment waarop ze zichvoordeden ook niet bij betrokken had kunnen zijn. De raad heeft u

expliciet opgedragen deze integriteitsmeldingen voortvarend te behandelen en de bevindingen voor te

leggen aan de raad. U heeft - geheel passend binnen de bestuurlijke verhoudingen - uitvoeringgegeven

aan deze opdract.
Enkel het gegeven dat u deel uitmaakt van het gemeentebestuur lijkt mij onvoldoende reden om uw

onaf hankelijkheid in twijfel te trekken. Het verwijt dat u als burgemeester het eigen vlees keurt zou in

dat geval evenzeer opgaan voor de melders en alle raadsleden, die net als u deel uitmaken van het

gemeentebestu u r.

Naar aanleiding van deze verwijten nog het volgende. Een onderzoeksprotocol kan voorzien in waarborgen

voor onderzoeker, betrokkenen en melder bijvoorbeeld ten aanzien van hooren wederhoor. Maar

integriteitsonderzoeken kennen geen specifieke vorm van rechtsbescherming in de zin van een tweede
,feitelijke instantie'. Daarmee wordt bedoeld dat er geen instantie is die de feiten nog eens beoordeelt,

weegt en opn¡euw kwalificeert los van de conclusies in het eerste onderzoek. Ook voor de melder is er geen

rechtsbescherm¡ng; een onderzoek kan immers niet worden afgedwongen en evenmin is er een tweede

feiteninstantie (een appelinstantie) als de melding wel wordt onderzocht maar geen integriteitsschending

wordt aangetroffen. Melders hebben in dit geval geen andere keuze dan te berusten in wat door de

volksvertegenwoordigi ng is besloten.

S am e n I oop m et Awb - k lac htp roc e d u re

aij de meldingen hebben de melders te kennen gegeven de melding tevens in te dienen als klacht zoals

bedoeld in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In uw brieven schrijft u dat een klacht

door een raadslid niet het geëigende instrument is om iets aan de orde te stellen en dat u om die reden geen

rechtvaardiging ziet om tot klachtbehandeling over te gaan. Inhoudelijk ben ik het met u eens. Maar formeel

biedt artikel 9.1 van de Awb een iederhet recht om "over de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een

bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen, een klacht in te dienen bij dat

bestuursorgaan". De nwb sluit dus niet uit dat raadsleden een dergelijke klacht indienen en dat deze klacht

vervolgens zoals in uw gemeente gebruikelijk is in behandeling wordt genomen. Ter overweging geef ik u

mee om de klachten te toetsen aan de gronden die artikel 9.8 Awb geeft om klachten niet in behandeling te

nemen.
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Tot ¡lot
Het 'screenen' of filteren van integriteitskwesties levert keuzes op die soms ook als knelpunt worden
ervaren. Integriteitskwesties staan niet altijd op zichzelf, maar worden ook aan de orde gesteld in het kader
van een veel breder probleem. Te denken valt dan aan een politiek geschil of een 'politieke afrekening', aan
persoonlijke conflicten of antipathie, aan problemen met een bestuursstijl, aan zakelijke conflicten, aan een
ervaren 'angstcultuur' of aan relationele conflicten. Het is dan de kunst de andere kwesties af te pellen om
te komen tot het integriteitsprobleem. In de door u behandelde 21 meldingen is het duidelijk dat ook hier
sprake is van een breder probleem. Een probleem dat breed uitgemeten wordt en zich blijft voortslepen. Een
probleem waarbij de 2t meldingen geen bijdrage leveren aan het oplossen ervan. Zoals de Leidse hoogleraar
staats- en bestuursrecht wim Voermans onlangs in een aan uw gemeente gewijd televisieprogramma
opmerkte: ,,De gemeenteraad moet dit zelf oplossen."

Met vriendelijke groet,
,/)

Senior adviseur
Steu npunt Integrite¡tsonderzoek
Pol itieke Ambtsdragers

www.caop.nl Samen werken aan betekenisvol werk 6/6


