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Informatieverzoek correspondentie X (lees: voormalig 
huisadvocaat) inzake EWH in 2014

Geachte mevrouw Roos-Andriesse,

Via de griffie is uw e-mail van 16 februari 2019 ontvangen waarin u verzoekt om "inzage in de 
correspondentie van X (lees: voormalig huisadvocaat) inzake EWH in het jaar 2014." In deze brief 
leest u het antwoord.

Uw fractie heeft reeds toegang tot de usb stick met de resultaten van het Hoffmann onderzoek. Uw 
fractie is een met code beveiligde stick verstrekt. Deze usb-stick bevat ook eventuele correspondentie 
met de (voormalig) advocaat van de gemeente. Zie hiervoor onder meer de brieven aan u van 5 
februari 2019 met kenmerk 2019000965 en 20 februari 2019 met kenmerk 2019001631. Hiermee 
bent u bekend.

Daarbij is u in de raadsvergadering van 4 juli 2019 door de burgemeester een eigen usb-stick 
toegezegd. Zie hiervoor de brief van 9 juli 2019 met kenmerk 2019005665.

We maken u er nogmaals op attent dat alle interne beraadslagingen en persoonsgegevens 
(van ambtenaren en derden) die u op de usb-stick aantreft niet openbaar zijn en niet met derden 
mogen worden gedeeld.
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Met verwijzing naar de op 18 april 2019 door de raad aangenomen moties omtrent 
informatievoorziening aan de gemeenteraad op basis van artikel 169, derde lid, Gemeentewet, kan 
verder aan uw verzoek geen gehoor worden gegeven aangezien uw informatieverzoek intern beraad 
betreft, welke informatie niet geschikt is voor verantwoording in het publiek debat.

Opgemerkt wordt dat het risico bestaat dat de privéagenda van raadsleden kan worden vermengd met 
de publieke agenda. U wordt daarom verzocht artikel 3.2. van de gedragscode integriteit raadsleden en 
duo-commissieleden gemeente Bloemendaal 2017 in acht te nemen.

Een afschrift van deze brief wordt ter kennisname aan de leden van de raad gestuurd.

Met vriendelijke groet,

rgemeester enrgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, secretaris

, burgemeester


