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Stand van zaken integriteitsmeldingen 2018 - heden

Geachte leden van de raad,

De raadsleden M. Roos (Hart voor Bloemendaal) en L. Heukels (Liberaal Bloemendaal) stelden vragen

over aantallen (al dan niet) behandelde integriteitsmeldingen'

Er wordt daarnaast in uitingen in de media de suggestie gewekt dat er "integriteitsmeldingen zijn

verdwenen." Uiteraard is dat niet het geval. Deze (des)informatie leidt tot verwarring en schaadt

bovendien de reputatie van de gemeente Bloemendaal. U ontvangt daarom onderstaande reactie en

een overzicht van alle geregistreerde integriteitsmeldingen vanaf het begin van uw raadsperiode.

Er vindt een consistente behandeling plaats van integriteitsmeldingen krachtens een
gestandaardiseerde en zorgvuldige werkwijze
In de Gedragscode Integriteit 2Ot7 is bepaald dat de gemeenteraad afspraken maakt over de

processtappen die worden gevolgd ingeval van een vermoeden van een integriteitschending bij

politieke ambtsdragers.

Tot het najaar 2020 was er geen protocol voor de behandeling van integriteitsmeldingen jegens

politieke ambtsdragers. De gemeenteraad heeft op 5 september 2019 - gelet op de hoeveelheid

ingediende meldingen jegens politieke ambtsdragers - expliciet bepaald n¡et te willen wachten op de

vaststelling van een protocol, maar de integriteitsmeldingen voortvarend te behandelen. De

gemeenteraad heeft de burgemeester en locoburgemeester toen het mandaat gegeven deze

integriteitsmeldingen op te pakken. De aan de raad voorgelegde meldingen zijn eenduidig behandeld

volgens de door de raad gegeven opdracht. De raad heeft dat kunnen controleren en heeft hierover

besloten bij raadsbesluiten van 12 december 2019 (2019008266) en 30 juni 2020 (2020000818)' Er

heeft een consistente (registratie en) afhandeling plaatsgevonden van die meldingen' De indieners van

de integriteitsmeldingen hebben een afdoeningsbrief ontvangen'

In november2020 heeft de raad het Protocol Integriteitsmeldingen vastgesteld. De meldingen jegens

politieke ambtsdragers, worden nu volgens dit integriteitsprotocol behandeld. De commissie Integriteit

is sinds mei 2021 van start is gegaan. De burgemeester heeft in het griffiebericht van 20 september jl.

de voortgang gemeld van de werkzaamheden van de commissie. Het aantal meldingen dat de
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commissie thans in behandeling heeft, is in dit bericht genoemd. Dit is uiteraard geen (jaar)overzicht
van alle ingediende en nog niet behandelde meldingen.

De commissie behandelt alleen de integriteitsmeldingen tegen de politieke ambtsdragers. Voor
integriteitsmeldingen jegens ambtenaren geldt een andere procedure: de'regeling
integriteitsmeldingen ambtenaren Bloemendaal en Heemstede 2019'. De gemeentesecretaris cq. het
college is volgens deze regeling verantwoordelijk voor de afhandeling van meldingen jegens
ambtenaren.

vrijwel alle integriteitsmeldingen zijn afkomstig van enkele raadsleden
Zoals al vaker is gemeld zijn nagenoeg alle meldingen gedurende deze raadsperiode ingediend door
enkele raadsleden (Hart voor Bloemendaal, Liberaal Bloemendaal en Zelfstandig Bloemendaal). De
zorgen daarover zijn in meerdere brieven aan uw raad - zie o.a. burgemeestersbrieven van 1 maart
2019 (2019002042) en van 9 november 2019 (2019OO7775) - en de eerder genoemde raadsbesluiten
van 2019 en 2020 aan de orde gesteld. De zorgen worden ook keer op keer benoemd in de reflecties
op de meldingen door het onafhankelijk Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke ambtsdragers.

Een aantal factoren beinvloedt de registratie en behandeling van de integriteitsmeldingen
Melders dienen de integriteitsmeldingen niet altijd eenduidig in. Dat compliceert de registratie en
behandeling. Zo is bijvoorbeeld niet altijd duidelijk wat het onderwerp van de melding is of jegens wie
de melding zich richt. Het komt ook voor dat een eerder ingediende integriteitsmelding (ook na
afdoening in de gemeenteraad) wordt 'aangevuld' of dat raadsleden op een later moment zich
aansluiten bij eerder ingediende integriteitsmeldingen van anderen, waardoor een 'herhaalde'
behandeling noodzakelijk is. Ook worden er integriteitsmeldingen ingediend die tegelijkertijd
betrekking hebben op zowel politieke ambtsdragers als op ambtenaren. De afhandeling daarvan vergt
separate procedures.

De raad wordt via jaarverslagen op de hoogte gehouden van het aantal ontvangen
meldingen en de afdoening daarvan
De raad ontvangt iedere jaar een jaarverslag integriteit, waarin het aantal integriteitsmeldingen wordt
gemeld dat in dat jaar is ingediend en het aantal dat daarvan in dat jaar is behandeld. De
jaarverslagen worden getoetst door de accountant en zijn vastgesteld door uw raad. Het laatste
jaarverslag 2020 is onlangs door uw raad op 22 juli jl. vastgesteld.

De raad is tussentijds ook geïnformeerd over de behandeling/voortgang van de
i ntegriteitsmeldi ngen
Wij verwijzen u o.a. naar de brieven van het college van 29 januari 2019 (2019OOO22}),
4 februari 2020 (2020000392), 15 april 2O2t (202100766). Ook in de toekomst wordt u transparant
geÏnformeerd over de behandeling van de ingediende integriteitsmeldingen.

Nogmaals: er is geen sprake van "verdwenen meldingen"
Alle meldingen worden geregistreerd. Er is een compleet overzicht van alle meldingen die in deze
raadsperiode zijn ingediend (en de afdoening daarvan). Volledigheidshalve treft u in de bijlage de
laatste stand van zaken van de ingediende integriteitsmeldingen vanaf 2018 t/m heden.

Vooruitlopend op het jaarverslag van 2O2L kan worden gemeld dat er recent 21 meldingen door een
melder zijn ingetrokken.

Met vriendelijke

.J

urgemeester van Bloemendaal
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Bijlage bij brief van 14 september 2O2t (2O2LOO2674)

Stand van zaken behandeling integriteitsmeldingen 2018 t/m 3O augustus 2O21

2018
Er zijn in totaal 18 integriteitsmeldingen ingediend in 2018. Hiervan zijn 2 meldingen ingetrokken,2
meldingen zijn afgehandeld met een raadsbesluit (2019008266) en 12 meldingen zijn afgehandeld

door het ter zake bevoegde bestuursorg aan. 2 meldingen zijn (nog) niet behandeld. Deze meldingen
zijn overgedragen aan het onderzoeksbureau Integis, omdat de inhoud van de meldingen onder de

reikwijdte van het onderzoek naar de gebeurtenissen rond Elswoutshoek valt. Na afronding van de

lopende tuchtrechtszaak (van een raadslid jegens het onderzoeksbureau Integis) en uw definitieve

besluit omtrent het onderzoek ontvangt uw raad een voorstel over de verdere afdoening van deze twee

meldingen.

Het college heeft de raad geinformeerd over de behandeling van de integriteitsmeldingen van 2018

met de brief van 29 januari 2019 (2019000229).

Hieronder een overzicht van de registraties van 2018 en de status van behandeling:

Gericht
tegen

Aantal
meldingen

Ingetrokken Afgehandeld
met
raadsbesluit

Afgehandeld
overig

Onbehandeld

Politieke
ambtsdragers

7 1 2 3 1

Meervoudige
melding (pol

ambtsdr. en

ambt)

3 1 0 1 1

Ambtenaren 6 0 0 6 0

Onduidelijk 2 2 0

Totaal 18 2 2 t2 2

2019
Er zijn in totaal 106 integriteitsmeldingen ingediend in 2019. Hiervan zijn 18 meldingen ingetrokken,

43 meldingen zijn afgehandeld met een raadsbesluit (2019008266 en 2020000818) en 45 meldingen

zijn afgehandeld door het ter zake bevoegde bestuursorgaan. 1 afgehandelde integriteitsmelding wordt

op verzoek van raadsleden alsnog voorgelegd aan de Commissie Integr¡teit.

Het college heeft de raad geinformeerd over de behandeling van de integriteitsmeldingen van 2019 in

de brief aan de raad van 4februari 2020 (2020000392) en in het jaarverslag integriteit 2019

(2020001133). In beide documenten is de volgende aantekening geplaatst:
* Ter verklaring van een andere uitkomst bii optelling:
In één metding worden vaak meerdere personen genoemd. Een voorbeeld is dat er wordt
gesproken over een vermeende integriteitsschending door zowel een (oud) ambtenaar als door

een (oud) potitieke ambtsdrager. Een melding wordt in die gevallen dus zowel opgeteld b¡i

ambtenaren als bij politieke ambtsdragers.

Naderhand (tijdens de behandeling van de meldingen) is gebleken dat 5 geregistreerde meldingen
jegens ambtenaren (mede) zijn gericht tegen politieke ambtsdragers en dat 3 meldingen jegens

politieke ambtsdragers (mede) zijn gericht tegen ambtenaren. Hetgeen het totaal aantal meldingen

tegen politieke ambtsdragers op 62 brengt en het totaal aantal meldingen tegen ambtenaren op 60
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Hieronder een overzicht van de registraties van 2019 en de status van behandeling

Gericht
tegen

Aantal
meldingen

Ingetrokken Afgehandeld
met
raadsbesluit

Afgehandeld
overig

Onbehandeld

Politieke
ambtsdragers

43 3 34 6 0

Meervoudige
melding (pol.
ambtsdr. en
ambt)

19 8 9 2 0

Ambtenaren 4t 4 0 37 0
Onduidelijk 3 3 0 0 0

Totaal 106 18 43 45 o

202lJ
Er zijn in totaal 15 integriteitsmeldingen ingediend in 2020, Hiervan zijn er 2 afgehandeld door het ter
zake bevoegde bestuursorgaan. In beide gevallen betrof het geen integriteitskwestie. De rest van de
meldingen worden - op volgorde van binnenkomst - voor advies overgedragen aan de Commissie
Integriteit.

Het college heeft de raad geÏnformeerd over de behandeling van de integriteitsmeldingen van 2020 in
de brief aan de raad van 15 april 202L (2O2t000766) en in het jaarverslag integriteit 2020
(202100L76el.

Hieronder een overz¡cht van de registraties van 2O2O en de status van behandeling

Gericht
tegen

Aantal
meldingen

Ingetrokken Afgehandeld
met
raadsbesluit

Afgehandeld
overig

Onbehandeld

Pol¡t¡eke

ambtsdragers
15 1 0 2 L2

Ambtenaren 0 0 0 0 0

Totaal 15 1 o 2 L2

zlJ2L
Er zijn tot op heden 8 integriteitsmeldingen ingediend in 2o2L, waarvan er 2 (tegen ambtenaren) zijn
afgehandeld. De rest van de meldingen worden - op volgorde van binnenkomst - voor advies
overgedragen aan de Commissie Integriteit.

Hieronder een overzicht van de registraties van 2O2f. en de status van behandeling

Gericht
tegen

Aantal
meldingen

Ingetrokken Afgehandeld
met
raadsbesluit

Afgehandeld
overig

Onbehandeld

Politieke
ambtsdragers

6 0 0 0 6

Ambtenaren 2 0 0 2 2

Totaal 8 o o 2 6


