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Geachte heer Slewe,

Via de griffie is uw e-mail van 13 maart 2019 ontvangen met artikel 40 RvO vragen met als 
onderwerp: "Meldingen afgedaan door COAP". U schrijft o.a. het volgende: "(...) Daarnaast zijn niet alle 
integriteitsmeldingen opgenomen. Er zijn er meer. Er ligt namelijk een integriteitsmelding van een 
burger met exact hetzelfde onderwerp als ik eerder heb ingediend als raadslid maar waar niets mee 
gedaan is. Mijn melding was gebaseerd op een serieuze melding van een omwonende Bijduinhof. Deze 
melding schending integriteit van deze bewoner is onlangs wel in behandeling genomen door de 
burgemeester en er heeft al een hoorzitting plaatsgevonden afgenomen door Bm Roest. Blijkbaar is 
deze melding toch ernstig genoeg om in behandeling te nemen. En dat terwijl de zelfde melding maar 
dan ingediend door een raadslid van Hart voor Bloemendaal niet in behandeling wordt genomen. Dit 
zijn dan ook meteen artikel 40 vragen". In deze brief leest u de antwoorden.

Vooraf wordt opgemerkt dat uw aannames onjuist zijn. Er heeft in ieder geval geen hoorzitting 
plaatsgevonden.

Vraag 1

Op basis van welk protocol/reglement of wat dan ook vindt behandeling van deze melding plaats? Kunt 
U dat protocol toesturen?

Antwoord 1
Behandeling vindt plaats op basis van de gemeentelijke gedragscodes integriteit.

Vraag 2

Waarom is de melding van raadslid Slewe over exact hetzelfde onderwerp dan wel "afgedaan"?
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Antwoord 2
Het is niet duidelijk op welke melding u precies doelt. Mogelijk doelt u op uw melding van 10 augustus 
2018. Naar deze melding is geen onderzoek ingesteld omdat u uw melding baseerde op aannames en 
suggestieve meningen van anderen. Dat is u bij brief van 9 oktober 2018 (2018014618) medegedeeld.

Vraag 3

Waarom zat deze melding niet in de map "meldingen schending integriteit" die wij deze week hebben 
mogen inzien?

Antwoord 3
Het betrof een brief van een burger die nog beoordeeld diende te worden.

Vraag 4

Kunt u ons de correspondentie rondom deze melding alsmede de melding schending integriteit "an 
sich" doen toekomen?

Antwoord 4
U kunt de betreffende correspondentie in komen zien op het gemeentehuis. U kunt daarvoor een 
afspraak maken via de griffie bij het bestuurssecretariaat.

Vraag 5

Waarom heeft U gisteren niet aangegeven dat meldingen van anderen dan raadsleden van Hart voor 
Bloemendaal wel in behandeling worden genomen?

Antwoord 5
Alle meldingen worden in behandeling genomen. U hebt inmiddels een aanzienlijke hoeveelheid 
integriteitsmeldingen ingediend waardoor de afhandeling enige tijd kan vergen.

fj^t vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Bloemendaal

burgemeester

, secretaris.


