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Geachte mevrouw Roos-Andriesse,

Via de griffie is uw e-mail van 11 en 15 januari 2019 ontvangen naaraanleiding van de brief van het
college van 8 januari 2019 met kenmerk 2019000132. In de aanvullende mail van 15 januari 2019
dient u opnieuw de vragen van 11 oktober 2018 in.

Zoals reeds in de brief van 8 januari 2019 (2019000132) is medegedeeld wordt het onderzoek van het
openbaar ministerie afgewacht. Een aantal vragen zijn beantwoord in de brieven aan de heer Heukels
naar aanleiding van artikel 40 RvO vragen. Zie hiervoor de brieven van 19 maart 2019 (2019002655)
en 5 februari 2Ot9 (2019000771).

Uw vragen en stellingen in uw e-mail bericht van ll januari 2019:

7. "Met belongstelling heb ik kennis genomen von uw brief kenmerk 2019000732. U bevestigt hierin dot
u thons niet inhoudelijk in goat op de vragen die ik u stelde en dat u het onderzoek van het OM
afwacht. Mag ik von u vernemen waorom u de pers don wel een kopie verstrekt von de brief die oan
mij is gericht met kenmerk 2078074857? Zie het bijgevoegde artikel in het HD en verder onder 4.

Antwoord 1

De brief waarop u doelt (kenmerk 2019000132) is als C14 met datum 12 oktober 2018 te vinden op
het "Overzicht Ingekomen brieven van college aan raad" en is voor een ieder kenbaar uit de website
van de gemeente Bloemendaal onder
httos://qemeenteraad. bloemendaal. nl/Documenten/ingekomen-brieven-van-college-aan-raad
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2. "lk heb geen oangifte gedoon tegen het college. De aongifte wegens valsheid in geschrifte is gedoan
tegen gemeentesecretoris mevrouw Atsma en locoburgemeester de heer Heijink. Dat ontsloat het
college niet von het beontwoorden von de vrogen die ik stel. Het college bestoot uit drie wethouders
en een burgemeester en wordt ondersteund door de gemeentesecretor¡s. ln gevolvon verhindering
kan de gemeentesecretoris zich loten vervangen door de locosecretoris. Het vereiste quorum volgens
de Gemeentewet wordt gehoald. Woor het om gqat is dat het college, te weten burgemeester Roest,
wethouder De Roy en wethouder Wijkhuisen ondersteund door de locosecretaris de vrogen kon
beantwoorden. Continuiteit von bestuur. De gemeente is niet onbestuurbaor geworden door de
oangifte en noch de burgemeester, noch wethouder De Roy, noch wethouder Wijkhuisen, noch de
huidige locosecretoris hebben enige betrokkenheid bij het onderwerp von de oangifte.

3. Uw brief is mede ondertekend door gemeentesecretor¡s mevrouw Atsmo. lk vraog me af of dat niet in
strijd is met de integriteitsvoorschriften. Wont dat mevrouw Atsmo geen ontwoord wenst te geven op
vrogen is te verkloren uit het feit dat ondergetekende onlongs aongifte tegen hoor deed. Moar hier
tekent zij niet in persoon, maor in de uitoefening von hoor functie en het kon toch niet zo zijn dat zij
hoar functie 'gebruikt' om geen ontwoord te geven op vrogen die ik oon het college stel. Døor zijn
volstrekt zakelijke vragen zools een verzoek om de kopie von de ogenda von ex-bestuurders. lk wil
groog van u vernemen hoe u dat ziet en waqrom u geen antwoord geeft. Ook hoor ik von u op basis
von welke wet- en regelgeving u weigert te antwoorden.

Antwoord 2 en 3
Het betreft een collegebrief welke standaard door de gemeentesecretaris en de burgemeester wordt
ondertekend. De inhoud van de brief wordt onderschreven door het college.

4. U schrijft mij deze brief op 77 januori 2079. De vragen stelde ik op 77 oktober 2078. Drie moonden.
Eerder nog vroeg ik de heer Heijink en mevrouw Atsmo in de veronderstelling dat hun persoonlijke
kennis van feiten, licht zou kunnen werpen op de gebeurtenissen. Dot deed ik in augustus 2078.
Nadot u m| hod bevestigd dat ik vragen niet aon de persoon mocht richten moor oan het college, heb
ik uw richtlijn gevolgd en mij tot het college gericht. Vervolgens vroag ik u wonneer ik een antwoord
tegemoet kan zien omdat termijnen voor beantwoording ruimschoots woren verstreken. lk ontvøng
geen enkele reoctie, ondonks herhoolde verzoeken van mijn kant. En tenslotte, nadot ik aangifte heb
gedoan, staot u direct de pers te woord en verschoft een brief die nog meer vrogen oproept don ze
beontwoordt woormee u mij opnieuw in een lastig porket brengt omdat zools u weet, tegen mij een
strafzaak loopt en het OM ook de krant leest. lk vroag m| of woarom u voor mij ondere regels
hanteert don voor mevrouw Atsma en de heer Heijink en zie graag uw verkloring tegemoet.

Ik zou alles in overweging nemende, graag alsnog antwoord ontvangen op de door mij gestelde
vragen, waarbij ik verwacht dat het college dit ter hand zal nemen zonder hierin mevrouw Atsma
of de heer Heijink te betrekken."
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Antwoord 4
U hebt aangifte gedaan. Het college gaat derhalve inhoudelijk niet in op de zaak. Het onderzoek van
het openbaar ministerie wordt afgewacht.

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

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Bloem

, burgemeester

t/\rf
secretaris
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2019000132
college
023-522555s
betreft uw vragen van 11 oktober 2019, nr 201g01451

Geachte mevrouw Roos-Andriesse,

op 11 oktober 2018 stelde u vragen naar aanleiding van een brief van het college van 10 oktober 201g(2018014851). In deze brief teest u onze reactie.

wij hebben via de media vernomen dat u ter zake van het ondertekenen van de niet-openbare
besluitenlijst van 4 november 2014 aangifre hebt gedaan wegens valsheid in geschrifte tegen degemeentesecretaris en de wethouder. Het college gaat derhalve inhoudelijk thans niet in op de zaak.
Het onder¿oek van het openbaar ministerie wordt afgewacht.

Een afschrift van deze brief sturen wij ter kennisname aan de leden van de raad.
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19 maart 2019

2019002655
College
023-522s5555
Aanvullende vragen m.b.t. getekende stukken
(artikel 40 RvO-vragen 2019001859)

Vezonden

BUlage(n) Brief van 5 februari 2019 (201900077L\

Geachte heer Heukels,

Via de griffie ontvingen wij uw e-mail van 14 februari 2014 waarin u twee vragen stelt.

Vrng 1
Wrt w.s dc aanlclding om ln aprll 2016 notulcn tc gaan ondcftckenen uit ZOL4?

Antwoord I
Wij hebben deze vraag reeds beantwoord. Zie antwoord 2 in de bijgevoegde brief van 5 februari 2019
(2019000771).

VrHg 2
Had dic aanlclding ist¡ tc meken mct dc ¡trrf¡cchtcllJko proccdurc tcgcn mcvrouw Rooc?
Of andcrs gczcAd en gGvrragd waarom wcrd det ituk n¡ct pes in lunl of al corder in m¡aÊ
2016 g.tGkend?

Antwoord 2
Nee, voor beantwoording van de vraag verwijzen we eveneens naar antwoord 2 in de brief van 5

februari 2019 (2019000771). Hierin staat o.a.: "Er ls in die periade geconstateerd dat de niet'
openbare notulen, zijnde niet-openbare notulen van meer dan 20 collegevergaderingen in 2014, niet
waren andeftekend. Alle openbare notulen van de collegevergadering van dat jaar waren wel

ondeftekend. Hoewel er geen formele regel noopte tot het ondertekenen van de notulen, ziin in het
kader van uniformiteit de niet-openbare notulen - na verifÍcatie op gelijkluidendheid met de fysieke
archiefexempla ren - a lsnag ondertekend. (... )"
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Een afschrift van deze brief sturen wij ter kennisname aan de leden van de

Met vriendelUke groet,

burgemeester en wethouders van
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5 februari 2019
2A1900077L
college
o23-522555
Vragen over de niet-openbare notulen van 4 november 2014
(artikel 40 RvO-vragen 2019000790)

Ver¿onden

Bijlage(n) Openbare notulen 4 november 2014 (ondertekend)

Geachte heer Heukels,

Per e-mail van 17 januari 2019 stelde u vragen over de ondertekening van de niet-openbare notulen
van 4 november 2014. U stuurde daarbij een e-mail door van het bestuurssecretariaat van 6 november
20L4, waaruit blijkt dat op deze datum zowel de openbare als de niet-openbare notulen van 4
november 2AL4 zijn toegezonden aan de raadsleden en duo-commissieleden.

Vreag I
l{oc hcbbcn dG toenmaligc wcthouder cn dc tocnmeligG gGmcGntcrccret¡rir volgcnr dc op
12 rpril 2O16 gctckcndc "Niet opcnberc l{otulen" naar wur{reid dczc notulcn gcvcriflocrd
cn waaruit bl¡jkt dat. Zic dc cur¡icf gcdruktc tcktt bovcn dc hrndtckcningcn ven 12 eprll
2016?

Antwoord 1

Verificatie heeft plaatsgevonden door het fysieke archiefexemplaar van de vastgestelde niet-openbare

notulen van 4 november 2014 te vergelijken met de uitdraai van de digitale notulen van 4 november
2014 (PDF-versie) uit het registratíesysteem Corsa. De ondeftekenaars hebben vastgesteld dat de

digitale uitdraai van de notulen gelijkluidend is aan het vastgestelde papieren archiefexemplaar van de

notulen. Ðaarvoor is de volgende zin opgenomen: "dit is een uitdraai van de digitale niet openbare
notulen van 4 november 2014, waarvan de inhoud op waarheid is geverifieerd en ondertekend op 12

april 2076".

De tekst van de niet-openbare notulen van 4 november 2014 is identiek aan de in 2016 ondertekende
versie. Dit kunt u zelf ook verifiëren, omdat de openbare en niet-openbare notulen van 4 november
2014 op 6 november 2OL4 aan alle raadsleden en duo-commissieleden per e-mail bekend zijn
gemaakt.
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Vreag 2
waarom werd cr in april 2o16 ondcrtekend atc pas in Juni 2o16 door hct Gollcac bcslotrnwordt nict ondcrtekcnde bccluitcn cn notulcn tG garn ondcrtckcncn?

Antwoord 2
Er is in die periode geconstateerd dat de niet-openbare notulen, zijnde niet-openbare notulen vanmeer dan 20 collegevergaderingen in 2014, niet waren ondertekend. Alle openbare notulen van decollegevergadering van dat jaar waren wel ondeÊekend. Hoewel er geen formefe regel noopte tot hetondeftekenen van de notulen, zijn in het kader van uniformiteit cte niet-openbare notulen - naverificatie op gelijkluidendheid met de fysieke archiefexemplaren - alsnog ondertekend. Het door ugenoemde exemplaar van de niet-openbare notulen van 4 november 2014 is één van die circa 20.

om de uniformiteit van het ondertekenen van alle notulen van de collegevergaderingen, openbaar enniet-openbaar, voor de toekomst te borgen is dit in juni 2016 als verplichtinj opgenomen in hetReglement van orde voor de vergaderingen van het coilege Broemendaar.

Vreag 3
waarom wcrd dic (niet-) opcnbarc bceluitcnlijrt, dic van 4 novcmbcr 2o14 in hot bijzondcr,gctckcnd als dat nict nodig was? op 6 novcmbcr 2o14 ontvingcn allo r¡ad¡lsdcn van dc
9cmcGntG per mail, van het rcam sccrctariast van dc gemccntG, mct derröif dc opcnbarccn dc nict opcnbere notulen vtn dc Blw vcr¡adering 

""n 4 novcmbcr 2014 (zlo mailhicrondcr cn dc biJlagcn). Baldc - door dc acmccntG toGgGuondcn - notulen w.nrn toon n¡GtondeÉGkGnd' Kunt u mij borichtcn of op t2april 2o16 ook dc opcnberr notuton van.lnovcmbcr 2014 zijn ondcrtckcnd cn zo Je rnij d¡arv¡n ccn kopic toc¡turcn? Zo rlic nict opdic datum rijn ondcrtckcnd, yGrn{rGm lk graeg w¡.rom rlan nist?

Antwoord 3
Zie antwoord 2 op uw eerste vraag' De niet-openbare notulen van 4 novembe r 2ol4,zijn in de contextvan het antwoord op vraag 2, niet als bijzonder aan te merken. Het betrof niet-openbare notulen vanmeer dan 20 collegevergaderíngen in 2014.

De openbare notulen van 4 november 2or4 zijn in 2014 ondeftekend. Het ondertekende fysiekearchiefexemplaar is in het notulenregister aanwezig. u treft bijgevoegd een kopie aan.

Een afschrift van deze brief sturen wij ter informatíe aan de leden van de raad.

Met vriendelijke groet,

en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester

secretaris


