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Het openbaar ministerie heeft inmiddels een beslissing genomen naar aanleiding van de 

aangifte
Het openbaar ministerie heeft de burgemeester per brief van 30 september 2020 het volgende bericht: 
"Het openbaar ministerie heeft zich ten aanzien van deze aangifte op het standpunt gesteld dat een 
vervolging onvoldoende opportuun wordt geacht en dat enkel een uitzonderlijke situatie zou kunnen 
maken dat het Openbaar Ministerie op basis van foto's tot vervolging overgaat. Van een dergelijke

Net als u onderschrijft de burgemeester het belang van een zorgvuldige naleving van de 

Coronavoorschriften
Het naleven van deze voorschriften vergt van iedereen een groot aanpassingsvermogen op 
onverwachte situaties. U kunt ervan op aan dat ook de burgemeester het van zeer groot belang acht 

om de maatregelen na te leven.
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Op dinsdag 28 april 2020 heeft u via de griffie een e-mail gestuurd met een technische vraag waarin u 
stelt dat "de burgemeester de strenge regels met betrekking tot het bestrijden van het corona virus 
zou hebben geschonden bij het hijsen van de vlag op het kopje van Bloemendaal" U zegt: "Ik acht dat 

bepaald een slecht voorbeeld en daarom wil ik van u weten waarom u deze geschonden hebt en wat voor 

maatregelen u tegen uzelf gaat ondernemen. Gaat u hieromtrent een excuusbrief sturen aan het

Haarlems Dagblad, bijvoorbeeld." In deze brief leest u de reactie.

Zoals het u bekend is, heeft een inwoner op 21 september 2020 de griffie bericht dat hij 

aangifte terzake heeft gedaan jegens de burgemeester
Deze inwoner heeft de griffie verzocht dat kenbaar te maken aan de raad.
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Een afschrift van deze brief wordt ter kennisgeving toegezonden aan de raad

Met vriendelijke groet.

burgemeester en wethouders van Bloemendag

, burgemeester

,/^ecretaris

Het openbaar ministerie heeft laten weten dat de inhoud van de brief'openbaar' gedeeld mag worden 
met de raad.

situatie is in dit geval geen sprake. Kijkend naar de bijgeleverde foto's vindt het openbaar ministerie 
het overigens de vraag óf er sprake is van een overtreding van de anderhalve meter norm, maar het 
openbaar ministerie zal daarnaar - gezien bovenstaande - geen nader onderzoek laten verrichten.


