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reactie op uw vraag naar correspondentie over de

bijeenkomst met bezorgde burgers
Verzonden

Bijlage(n) Geanonimiseerde aanbiedingsmail

Geachte heer Slewe,

Op 12 december 2019 ontvingen wij via de griffie uw inzageverzoek naar correspondentie over'leden
van de afdeling communicatie en de betrokken inwoners met betrekking tot het gesprek dat de

burgemeester met hen voerde. En tevens alle communicatie tussen de gemeente waaronder de

afdeling communicatie en een oud wethouder. Op 20 december 2Ot9 deed u een gelijkluidend verzoek
en stelt daarbij "dat het duidelijk is dat er informatìe wordt gedeeld met derden " Op 16 januari stelde

u wederom een vraag over dit onderwerp in de commissie bestuur en middelen. In deze brief leest u

de reactie van het college.

U vraagt naar correspondentie over'leden van de afdeling communicatie en de betrokken
inwoners met betrekking tot het gesprek dat de burgemeester met hen voerde op 6 juli
2079
Op 15 juli 2019 is er één e-mail verzonden door het team communicatie aan de contactpersoon van de

groep inwoners, waarin het gespreksverslag van de bijeenkomst met inwoners wordt toegezonden. U

treft het document als bijlage aan. De persoonsgegevens in de e-mail zijn verwijderd.

U vraagt naar "teyens alle communicatie tussen de gemeente waaronder de afdeling
communicatie en een oud wethoudef'
Er heeft geen communicatie plaatsgevonden tussen de afdeling communicatie en een oud wethouder.

In de commissie bestuur en middelen van 16 januari 2O2O stelde u wederom een vraag over
dit onderwerp
Het betrof de volgende vraag: "Hoe staat het met uw onderzoek over het verslag over de bijeenkomst
met bewoners dat gestuurd zou zijn door iemand van de afdeling communicatie naar een oud
wethouder met daarop de namen van inwoners. Vervolgens heeft de oud wethouder een van deze

inwoners meerdere malen benaderd over dit verslag. Iets wat deze inwoner zeker niet op prijs stelde."

De burgemeester heeft u in de commissie bestuur en middelen van 16 januari 2020 een toelichting
gegeven en gevraagd met bewijsmiddelen aan te tonen dat de afdeling communicatie met de oud

wethouder terzake heeft gecom municeerd.
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Op 2O januari 2O2O zond uw fractiegenoot mevrouw Roos-Andriesse vervolgens een brief
waarin zij stelde bewijs te leveren voor de stelling dat vertrouwelijke informatie in strijd
met de voorschriften verspreid is naar een oud wethouder
Zij verzoekt in haar brief de burgemeester "aan de hand van dit bewijs te onderzoeken wie de e-mait
van deze inwoner heeft gelekt naar de oud-wethouder" en verzoekt "ook schriftetijk te bevestigen of de
regelgeving inzake privacy is overschreden en/of enig ander voorschrift is overschreden zoals
neergelegd in onder meer de gemeentewet, de Awb, de ambtenarenwet enz."

Het college constateert op grond van de toezonden e-mails van mevrouw Roos-Andriesse
het volgende

- De eerste bijgevoegde e-mail betreft een e-mail van een inwoner gedateerd 23 november 2OI9
en is gericht aan de griffie met het verzoek om de inhoud van zijn e-mail te delen met alle
relevante politieke/ambtelijke betrokkenen. De naam van de oud wethouder wordt in deze e-
mail genoemd.

- De griffie heeft de e-mail van de inwoner van 23 november 2019 (op zijn verzoek) per e-mail
gedeeld met de fractievoorzitters op 26 november 2019 (2ot9oo74g2)

- De tweede bijgevoegde e-mail betreft een e-mail van de oud wethouder gedateerd 27
november 2019 aan de betreffende inwoner, waarin is te lezen dat hij reageert op de e-mail
van de inwoner aan de griffie van 23 november 2019.

- Uit de toegezonden e-mailwisseling blijkt niet dat de afdeling communicatie heeft
gecorrespondeerd met de oud-wethouder, zoals door de fractie Hart voor Bloemendaal wordt
gesuggereerd.

- Uit deze mailwisseling blijkt ook niet dat het verslag van het gesprek met de bewoners (met
alle namen) is doorgezonden aan de oud wethouder. Het verslag is ook niet bijgevoegd bij de
e-mailwisseling.

- In de e-mail van 23 november 2019 wordt de naam van de oud wethouder door de inwoner
genoemd. Daarmee kan de oud wethouder worden aangemerkt als een relevante (oud)
politieke betrokkene.

- U¡t de e-mailwisselingen is niet vast te stellen van wie de oud-wethouder de betreffende e-mail
heeft ontvangen.

Conclusie ten aanzien van het toegezonden .bewijs'
Gelet op het voorgaande is niet vast te stellen dat er correspondentie heeft plaatsgevonden door de
afdeling communicatie met een oud wethouder over de bijeenkomst van de inwoners van 6 juli 2019.
Ook kan niet worden vastgesteld dat er sprake is van overschrijding van regelgeving inzake privacy
en/of enig ander voorschrift zoals neergelegd in onder meer de gemeentewet, de Awb, de
ambtenarenwet, nu de betreffende inwoner zelf heeft aangegeven dat zijn e-mail gedeeld diende te
worden met relevante politieke/ambtelijke betrokkenen. Uit de door mevrouw Roos-Andriesse
toegestuurde e-mails blijkt ook niet dat de oud-wethouder het verslag van 6 juli 2019 heeft ontvangen
danwel heeft doorgestuurd.

Tot slot
Het verslag (met namen van de aanwezigen) van de bijeenkomst van 6 juli 2019 is via de griftie
toegezonden aan de fractievoorzitters, omdat de inwoners hadden aangegeven met de
fractievoorzitters in gesprek te willen. Door twee aanwezigen van deze bijeenkomst is aangegeven dat
het verslag - met hun namen - vermoedelijk is verspreid aan anderen dan de fractievoorzitters. Het is
niet te achterhalen of dat is gebeurd en wie het verslag mogelijk verder heeft verspreid. Dit is derhalve
als mogelijk datalek van de gemeenteraad bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. Aan beide
personen is medegedeeld dat er een melding is gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het college acht deze kwestie hiermee als afgedaan. Nieuwe vragen over dit onderwerp worden niet
meer beantwoord.
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Een afschrift van deze brief sturen wij naar mevrouw Roos-Andriesse en de andere leden van de raad.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders daal,

, burgemeester
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, secretaris




