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Motie agendapunt 3A: Blekersrreld
Huisvesting statushouders op het noordeliik gelegen parkeertemein van het geureentehuis
Bloenmda¡I (versie 1)

De geureenteraad biieen in vergadering op 12 november 2020

Overwegende d¡t

o Huisr¡esting van statr¡shouders op Blekersr¡eld niet haalbaar lijkt om diverse redenen;
¡ Het ondetzoek naar moge$ke locaties voor het tijdelijk huisveste¡r van statushouders

niet duidelijk heeft aangetoond dat het parkeerterrein ten noorden r¡an het
gemeentehuis geen geschikte locatiezou zijn;

o Het terrein groot genoeg liiktvoor tijdeliike huisvesting van 40 shtushouders;
o Het parkeertenein nauwelijks bezet is wat mede verband houdt met de effecùen van

Covid-l9 waa¡door ambtena¡en meer thuiswerkm;
. De kosten van het huisvesten van statushouders op Blekersveld zeer waarsdriinliik

aanzimlijk hoger zullen ziþ dan de kosten van het huisvesten op het parkeerbrrein in
verband met de saneringvan de grond op Blekerweld;

o Het college uiteraard aan alle wet- en regelgeving moet voldoen;
. Het Plaaben van 30 tiidelijke woningen op het parkeerterrein juridisdr mogelijk m

haalbaar is;

Draagt het college op:

o Het plan voor tijdetijke huisvesting van statushouders op Blekersveld te stoppen;
o Een plan te maken voor de huisvesting van 40 statushouders in 30 flexwoningen op het

parkeerterrein;
o Een participatietraject in gang te zetten voor omwonenden van het gemeentehuis;
o De provincie te informeren over deze wijziging.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Motie agendapunt 3A: Blekereveld
Huisvesting statushouders op het noordelijk gelegen parkeerterein van het gemeentehuis
Bloemendaal

De gememteraad biieen in vergadering op 12 november 2020

Overwegende dah

Huisvesting van statushouders op Blekersveld op grote weerstand stuit onder
omwonenden;
Het plan van het college om aldaar statushouders te huisvesten juridisctr niet
waterdicht is;
Het onderzoek naar mogelijke locaties voor het tiidetijk huisvesten van statushouders
niet duidelijk heeft aangetoond dat het parkeerterrein ten noorden van het
gemeentehuis geen gesdrikte locatie zou zijn;
Het parkeertenein nauwelijks bezet is en het gebruik van dit terrein in verband met de
effecten van Covid-l9 eerder minder dan meer zalzi¡nals gevolg van het thuiswerken
door ambtenaren;
Ook inwoners in steeds mindere mate het gemeentehuis bezoeken mede in aanmetking
genomen de opmerkingen van het college ten aanzien van het gebruik van het
serviceloket in de dorpskem Bennebroek;
De kosten van het huisvesten van statushouders op Blekersveld zeer waarschijnlijk
aanzienlijk hoger zijn dan de kosten van het huiwesten op het parkeerterrein in
verband met de saneringvan de grond op Blekersveld;
De gemeente ook in financieel opzicht er verstandig aan doet Blekersveld te laten
vervallen en uit te wiiken naar het parkeerterrein;

Draagt het college op:

o Het plan voor tijdelijke huisvesting van statushouders op Blekersveld te stoppen;o Voor de huisvesting van 40 statushouders uit te wijken naar het parkeerterrein;o Dit op heldere wijze te communiceren naar de omwonenden Blelersveld en
vanzelfsprekend ook de omwonenden van het gemeentehuis;
Een participatietraject in gang te zetten voor omwonenden van
De provincie te informeren over deze wijziging.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Hart voor Bloemendaal M Roos

het gemeentehuis;
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: Hart voor Bloemendaal

: Blekersveld project tijdelijke huisvesting

: 12 november 2020

: 12 november 2020

Van

Betreft
Datum motie

Datum raad

a

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op L2 november 2020'

kennisgenomen hebbende van

De antwoorden gegeven in het interpellatiedebat;

ovenvegende dat:

. De motie van wantrouwen aan de twee wethouders S De Roy van

Zuidewijn-Rive en wethouder H Wiikhuisen alsmede burgemeeter E Roest;

- dat deze drie bestuurders de motie van wantrouwen te danken hebben

aan:
. het niet delen van het advies van de huisadvocaat over de getrapte bouw

op Btekersveld van de tiidelijke woningen met de raad;

o vernietiging van natuur op dat terrein in strijd met de wet- en regelgeving;

o het niet nakomen van beloften en afspraken met omwonenden;

¡ de zeer slechte communicatie en het niet toegeven van fouten;

o en wanbestuur in dit project;

spreekt uit:

zest het vertrouwen in wethouder De Rov van Zuidewiin en wethouder H

Wiikhuisen en bursemeester E Roest op

En gaat over tot de orde van de dag.
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MOTIE VAN WANTROUWEN

Van

Betreft
Datum motie
Datum raad

(* ,J,ì<^ÅI
t rl*

: Hart voor Bloemendaal
: Blekersveld project tijdelijke huisvesting
: 12 november 2020
: 12 november 2020

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op L2 november ZA2O,

kennisgenomen hebbende van

de brief van het college dd. 4 november zoza, kenmerk 2ozooo4Lzg,
onderwerp ontwikkeling Flexwonen Blekersveld en de overige stukken
waaronder de brief van de omgevingsdienst Noord-Holland Noord
(ODNHN) dd. 19 oktober, OD.kenmerk 32668;

overwegende dat:

. de wethouder De Roy van Zuidewijn-Rive in alle opzichten heeft gefaald het
project huisvesting statushouders goed te begeleiden en te managen;

. zij de raad meerdere keren fout, onvolledig en onwaarachtig heet
geihformeerd;

. zij door haar handelwijze en beleid heeft gezorgd voor groot wantrouwen
onder de inwoners van Bloemendaal;

o zii de opdrachten van de raad meerdere keren naast zich heeft neergelegd
en niet alleen in dit project maar ook in overige projecten keer op keer
heeft geblunderd;

overwegende voorts:

dat zij het vertrouwen nog verder heeft beschadigd door de brief van 4
november welke zij tijdens het presidium van 3 november aankondigde;
de wethouder de verantwoordelijkheid draagt voor het falende beleid in de
kwestie huisvesting statushouders;
zij sinds haar benoeming onverantwoord veel tijd heeft verspild en de
huisvesting als gevolg daarvan een grote achterstand heeft opgelopen;

- de wethouder hiervoor ten volle verantwoordelijk wordt gehouden;
- haar eigen medewerker/projectbegeleider is vertrokken omdat ook zij

samenwerking met deze wethouder niet meer zag zitten;
wij geen enkelvertrouwen meer in deze wethouder hebben ars

a

al haar wanpresteren tot nu toe en wij ook in de brief van 4

(w



een bevestiging zien dat mevrouw De Roy van Zuidewijn niet in staat is dit
dossier tot een goed einde te brengen en de gemeente nog meer schade zal

berokkenen indien zij op haar post bl¡jft.

spreekt uit:

Dat de wethouder er goed aan zou doen op te stappen.

zeÉ het vertrouwen in wethouder De Rov van Zuidewiin op

En gaat over tot de orde van de dag.
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MONE VAN AFIGURING

Van

Betreft
Datum motie
Datum raad

: Hart voor Bloemendaal
: Blekersveld project tijdelijke huisvesting

: 12 november 2020
: 12 november 2020

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op t2 november 2020,

kennisgenomen hebbende van

de brief van het college dd.4 november 2020, kenmerk 2020004L23,
ondenrerp Ontwikkeling Flexwonen Blekersveld en de overige stukken

waaronder de brief van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
(ODNHN)dd. 19 oktober, OD.kenmerk 32668;

overwegende dat:

a

a

o

wethouder Wijkhuisen als wethouder grondgebied verantwoordelijk is voor
de werkzaamheden die hebben plaatsgevonden op het terrein Blekersveld;

van een wethouder mag worden venracht dat hij de vereiste
zorg¡vuldigheid in acht neemt en de wetteliike voorschriften nauwgezet

volg$
deze wethouder de voorschriften en zorgvuldigheid niet heeft betracht,
zoals ook te lezen valt in de brief van ODNHN;

hierover in deze brief letterlijk staat: 'Door het uitvoeren van de
geconstateerde werkzaamheden, zonder voorafgaand gedegen ecologisch

onderzoek te doen dan welte beschikken over een ontheffing ingevolge

artikel 3.8 van de Wnb door u de zorgplicht van artikel 1.11van de Wnb is
geschonden. Tevens is niet uit te sluiten dat daarmee de verbodsbepaling

van artikel 3.5 lid 2 en 4 van de Wnb is geschonden;

uit de brief ook blijkt dat de gemeente niet in het bezit is van de vereiste

vergunning van GS welke ziet op stikstof depositie op de Natura-2000
gebieden;

o

a

a



overwegende voorts dat:

deze wethouder volgens zijn functieomschrijving o.a. verantwoordelijk is
voor: omgevi ngsbeleid ( inclusief invoering omgevingswet en projecten)
Energietransitie, duurzaamheid en milieu, Onderhoud en reiniging
openbare ruimte, natuur en groenvoorziening;

de door ODNH geconstateerde gebreken ernstig zijn en bovendien strijdig
met de taakomschrijving van wethouder Wijkhuisen hetgeen wij hem zeer
aanrekenen;
hij het vertrouwen in het openbaar bestuur nog verder heeft beschaamd
door de brief van 4 november 2020;
uit deze brief bliikt dat de wethouder zijn fouten geenszins inziet en erger
nog, doorgaat op de ingezette weg;

spreekt uit:

Onze afkeuring over de handelwijze en besluiten van wethouder Wijkhuisen in
de'snoeiwerkzaamheden' op Blekersveld.

En gaat over tot de orde van de dag.

fttR,^
Hart voor Bloemendaal
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Amendement

Van

Raadsvergadering :

Raadsvoorstel:

Liberaal Bloemendaal, Zelfstandig Bloemendaal

12 november 2O2O

Nieuwe tekst Verordening en Uitvoeringsbesluit
Corsanummer Raadsvoorstel: 202OOO3871

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 12 november 2O20

Kennis genomen hebbende van:

Het protocol integriteitsmeldingen met als kenmerk 2020003871

Constaterende dat:

-de Raad behoefte heeft aan een protocol integriteitsmeldingen zonder enige politieke invloed anders dan de

uiteindelijke beslissing van de raad ten aanzien van de beslissing van de Onderzoekscommissie'

-de Raad een voorstel heeft ontvangen via de burgemeester waarin diverse punten staan waarin politieke

invloed kan worden uitgeoefend, voorafgaand aan de beslissing van de Raad dan wel aangifte

Overwegende dat

-de rechten van beklaagde en melder in dit stuk absoluut onvoldoende gewaarborgd zijn

Dat de burgemeester veel te veel invloed heeft in dat voorstel

-daarom zo'n protocol onwensel!jk is

-de fractie van LB tezamen met diverse deskundigen uit diverse geledingen een Verordening en een

Uitvoeringsbesluit hebben opgesteld dat wel voldoet aan bovenstaande en de eerder geuite wensen /

uitgangspunten van diverse fracties in de diverse commissies

Besluit:

Het voorstel als volgt te wijzigen::

de hele tekst van zowel het voorgestelde Protocol als de Verordening te schrappen en stelt daarvoor in de

plaats bijqaande tekst van de Verordening en het Uitvoeringsbesluit op te nemen:

-\
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Amendement Protocol lntegrheltsmcldlngen Polltieke Ambtsdragers

ß

*
Bloerncnd¡al

Corsa:

Van:

Aan:

Onderurerp:

2020003902

Zelfstandig Eloemendaal

de voor¿itter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Protocol integriteitsmeldingen Politieke Ambtsdragers

De raad in openbare vergadering bijeen op donderdag 12 november 2020,

Constatcrende dat

Artikel 3 lid 2 en artikel 3 lid 3 de burgemeester ongewenste bevoegdheden geeft' Het niet wenseli.ik

is dat de burgemeester een rol speelt irr het beoordelen van integr¡teitsmeldingen anders dan een

loket wat de meldingen onwangt en deze integraal doorgeeft aan de onafhankelijke commissie

integrite¡t.

Bcsluit
1. De leden 2 en 3 uit artikel 3 te verwiideren en de overige leden te vernummeren'

Z. Het volgende lid toe te voegen aan artikel 4 na lid 1 en de overige leden te vernummeren:

4.2:Tadrauit het onderzoek bliik dat er onvoldoende aanwijzingen/gegevens zijn, is het aan

de commissie integr¡te¡t om vast te stellen het onderzoek kan worden afgerond

lngediend door
28
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Anrndrmrnt lNTEctlttmiPioroco[ pollthkc rmbtsdrarr¡ llorrnmdr¡t 2020

Corsanummcr:

Van: CDA,

Aan: Dc voorzittcr v¡n de tcmeantcread van Blocmcndaal

Onderwerp: Raadsvoorstel2020003t71

Dc rard, in opcnbarc vcr¡rderirg bijecn op 12 norrcmbcr 202Q

Betnft: dr rrtlkcl3, twcedc lid cn dcrde lid, in hct concept-protocol:
"3.2 Mcldlngcn ovcr schcndlngcn ln hct vcrlcdan, woarvan hct aønncmcltlk ts dat daor het vcrloop der ttjd
onvoldocndc bcwllsvoorhonden ls, wordcn n¡et tn bahdndaltng gcnomcn.
3.3 Hct doen von Gen ondcnock naor pcrsoncn dic gccn polttlckc qmbt mccr bckledcn, wordt ln bc1lnscl ntct
ultgcvocrd.'

Oúcnrerlnrcn
¡. Artlkel 3, twccdc lld cn dcrdc lld, bcvattan crltcrir voor ontvlnkclijkhcid/vrrdse brh¡ndrllr¡ dlc tc
vc¡l ruimte ftwn voor lntcrprctrtir/discussir. Dczr dlscu¡¡lc h¡eft rfbrcukrlsico voor de bur¡cmæ$cr
als onrfhrnkelljkr 'hoeder van lnte¡rltcif.
b. Ecn u polltirkc rmbtsdr¡cr kan/ mrg zlch nict mc.r vcr.ntwoordcn in h.t pollthk. dcbrt en
polltirkc arvol¡tn v¡n etn intcarltcltsonderzock zljn nlrt mccr op dlc pcrsoon v|n toGp|ssin¡. ln æn
biJzondcr ¡evrl zou een lntrgrltrit¡ond¡rzock n¡ rftrcden no¡ wcl lpp.st zijn, nrmclljk rls: .o{r
'dc brtr¡ffrndc persoon sncl is rfgctrcdrn om..n dcrgtlflk ondtnoek nmr ziln intr¡rlttlt te ..i.?,|ì5:
voorkom¡n rn rr dus ook ¡..n polltbk debrlr¡rnntwoordln¡ ir ¡rvrnrst; f aes"J-rr,ó)
De onefhankelljkc integrltcitscommissic k¡n bcoordchn of ro'n s¡tuatiG van torpassir¡ ls. -/'ô&W*-c. Hat onder¡ock ven dc commi¡sie ken oplcwrcn drt ¡r ren ¡ebrck ¡¡n btwüzcn/feitcntl Úoor ccn a -

¡oedc baoordelit¡. Drt krn bflvoorbceld hct çvrl rfin rls hct h¡ndehn in rcn wr vcrhdrn hceft
plaets¡cvond¡n. Ecn hprllng daarovcr is nlct nodig (wrnt dc commicsic komt wcl m.t h.Nr
bcvlndir¡rn), meer k¡n voor dc dulddflkhcid ln rrtlkrl ¡t wcl wordon op¡.nomen.

Besluit: dc rrtlkrlcn 3 m 4 vrn het Protocol lntcgritrltsmcldfn¡tn polltickc rmbtsdra¡ers lloemrnd¡al
2020 rls vol¡ttc wljziçn:

r Het tweede en hct dcrdc lid vln ¡rtlkrl 3 vcrvrllen, ondcr vernummrring van hct vlordc lid tot
cn mct het zevende lid tot het twccdc lld tot en mct hct 5 lld.

¡ Onder vernurnmering van het tvveede lld tot en mct hct tiende lid worden twcc ladcn ln rrtikcl
4 ingevocgd, luldende:
' 4,2 Zodra blljkt dat over ccn melding onvoldoende bewijs voorhanden ls, wordt deze niet

verder bchandeld.
- 4.3 Het doen van eên onderzoek near personen die gecn polltieke ambt meer bekleden,

wordt in beglnsel niet uitgevocrd.

rtt'l\

lngediend door
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Amendement II{TEGRITEITSPROTOCOL EX-politieke ambtsdragers Bloemendaal 2020

Corsanummer:

Van:

Aan:

Onden,llerp:

CDA, GTL, LB

I,iZ

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Raadsvoorstel 2020003871

*
Hocnudaal

De raad, in openbare vergadering bijeen op 12 november 2020,

Betreft: de artikel 3, tweede lid en derde lid, in het concept-protocol:
'3.2 Meldingen over schendingen in het verleden, waaruan het aannemelijk is dat door het verloop der tijd
onvoldoende bewijs voorhanden is, worden niet in behandeling genomen.

3.3 Het doen van een onderzoek naor personen die geen politieke ambt meer bekleden, wordt in beginsel niet
uitgevoerd."

Oven¡vegingen

a. Artikel 3, tweede lid en derde lid, bevatten criteria voor onwânkelijkheid/verdere behandeling die te
veel ruimte geven voor interpretatie/discussie. Deze discussie heeft afbreukrisico voor de burgemeester
als onafhankelijke 'hoeder van integriteit .

b. Een ex politieke ambtsdrager kan/ mag zich niet meer verantwoorden in het politieke debat en
politieke gevolgen van een integriteitsonderzoek zijn niet meer op die persoon van toepassing. ln een
bijzonder geval zou een integriteitsonderzoek na aftreden nog wel gepast zijn, namel'ljk als:
- de betreffende persoon snel is afgetreden om een dergelijk onderzoek naar zijn integriteit te
voorkomen en er dus ook geen politiek debat/verantwoording is geweest;
- als het waarschijnlijk wordt geacht dat een niet-verjaard en niet aangegeven misdrijf is gepleegd.
De onafhankelijke integriteitscommissie kan beoordelen of zo'n situat¡e van toepassing is.

c. Het onderzoek van de commissie kan opleveren dat er een gebrek aan bewijzenfeiten is voor een
goede beoordeling. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als het handelen in een ver verleden heeft
plaatsgevonden. Een bepaling daarover is niet nodig (want de commissie komt wel met haar
bevindingen), maar kan voor de duidelijkheid in artikel4 welworden opgenomen.

Besluit: de artikelen 3 en 4 van het Protocol lntegriteitsmeldingen politieke ambtsdragers Bloemendaal
2020 als volgt te wijzigen:

Het tweede en het derde lid van artikel 3 vervallen, onder vernummering van het vierde lid tot
en met het zevende lid tot het tweede lid tot en met het 5 ]id.

Onder vernummering van het tweede lid tot en met het tiende lid worden twee þden in artikel
4 ingevoegd, luidende:
- 4.2 Zodra blijkt dat over een melding onvoldoende aanwijzingenlgegevens voorhanden zijn,

wordt deze niet verder behandeld;
- 4.3 Het doen van een onder¿oek naar personen die geen politieke ambt meer bekleden,

wordt alleen uitgevoerd indien het een vermoedelijke integriteitsschending betreft die niet
langer dan 12 jaar geleden heeft plaatsgevonden en de melder heeft aangegeven welk
belang de gemeenteraad heeft bij het onderzoek en eventuele bespreking van de
onderzoeksu

a

a

lngediend door CDA, LB, GrL...



Õ¿r qocPøø

uoor :3
tege^'t6

r *
BloemendaalAmendement

Van: Liberaal Bloemendaal

Raadsvergadering: 12 november 2O2O
Raadsvoorstef : Meldingen tegen ex politieke ambtsdragers
Corsanummer Raadsvoorstel : 202O003gZl

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 12 november 2O2O:

Kennis genomen hebbende van: het raadsvoorstel Protocol Integriteitsmeldingen

Constaterende dat:

-de Raad behoefte heeft aan een protocol integriteitsmeldingen zonder enige politieke invloed
anders dan de uiteindelijke beslissing van de mad ten aanzien van de beslissing van de
Onderzoekscommissie

-de Raad een voorstel heefl ontvangen via de burgemeester waarin diverse punten staan waarin
politieke invloed kan worden uitgeoefend, voorafgaand aan de beslissing van de Raad dan wel
aangifte

-in het voorstel opgenomen is dat meldingen tegen ex politici in beginsel niet in behandeling
worden genomen;

Overwegende dat:

-die bepaling te onbepaald is;
-het in het belang van de gemeente - ook achteraf na onderzoek- kan zijn dat de raad naar
aanleiding van dat onderzoek over de uitslag beraadslaagt
-het ook van belang is om een termiju op te nemen over tot wanneer meldingen betrekking
kunnen hebben;

-daarom zo'n bepaling in het protocol onwenselijk is

Besluit:

De tekst te schrappen van Artikel 3, lid 3: Het doen van een onderzoek nqar personen die geen
politieke ambt meer hekleden, u,ordt in beginsel niet uitgevoerd.

Daarvoor in de plaats de volgende tekst op te nemen;

"Meldingen die teruggaan naar handelingen van politieke ambtsdragers, inclusief ex politieke
arnbtsdragers, die hebben plaats gevonden langer dan l2jaar voor dat die melding is gedaan,
worden door de Commissie na ontvangst door de Commissie niet in behandeling genomen".

R)[h{n"-Q.'1,.
L_Þ=_
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Hart voor Bloemendaal:
AMENDEMENT Protocol integriteitsmeldingen

: Hart voor Bloemendaal
: amendement bij protocol integriteitsmeldingen politieke
ambtsd ragers corsanr 2020009902

De raad dergemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 12 november 2020,

Overwegende dat:

het protocol artikel 2 vierde lid als vol6 luidh Indíen uit het ondqzoek iloor
de commissie lntegriteit het vermoeden rijst aøn een oølse beschutdiging - in de
zin oan het wetboek van Strøfrecht - kan de burgemeester aangífte of metding
doen bij de politie
het doen van een integriteitsmelding niet de sfeer moet uitademen dat
de melder wordt gestraft maar een melding vriien ongehinderd gedaan
moet kunnen worden waarbij het bestuur zich toetsbaar opstelt.

Begluic

Het raadsvoorstel 202M03902, artikel 2 aan te passen door artikel 2 vierde lid te laten
vervallen.

Hart voor Bloemendaal

a
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Amendement Protocol lntcgrltoltsmcldhgcn Polltlrkc Ambt¡dr{cr¡
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Corsa:

Van:

Aan:

Onderwerp:

2020003902

Zelfstand¡g Eloemendaal

de voonltter van de Semeenteraad van Bloemendaal

Pfotocol integriteitsmeldinSen Pol¡t¡eke Ambtsdragers

I De raad in openbare vergadering bijeen op donderdag 12 november 2020,

Gonsøt¡rqdc d¡t
Er onduidelükheid kan bestaan over de taak, rol en bevoegdheden van de comm¡ssie ¡ntegrlteit en de

rol en bevoegdheden van het seniorenconvent.

Ecslult
Art 4 lld 6 als volgt aan te Pass€n

De conclus¡e zal een van de volgende uitkomsten bevatten¡

L lntegrlteit ls niet geschonden en nader onder¿oek ¡s n¡et noodzakelÜk;

2- Er is een redelük vermoeden van een strÐfraar feiï
3. lnt€grite¡tisgesdronden;of CAnÙe962
¡L Eennaderonderzoekdooreene¡rtembuTeaulsnìod¡¡kelijk t . i-..

;. Ð; .r,t.S" teißu'ddi't¡ 'k nie* øv*'vnwKet¿r

Arts [d ¡f d3 rdÉrü t Fll¡.ll¡
fict seßirf€nconv€nt bespreek het fap9ord 16ü
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INTEGRITEITSPROTOCOL: Verduideliiklngen ln de Toelichting

\l
*

Btoemcndeal

Amendement

Corsanummer:

Van:

Aan:

Ondenrerp:

CDA, GTL

De voorzittervan de gemeenteraad van Bloemendaal

Raadsvoorstel 2020003871

De raad, in openbare vergadering bijeerr op 12 november 2020,

Ovenrueqende dat:
1. Op enkele plekken in de concept-Protocol staat dat het Seniorenconvent' - als een

'overlegplatform'-'besluiten' zou kunnen nemen, maar uit de toel¡cht¡ng kan worden begrepen
dat 'besluit'als 'advies' of 'wilsovereenstemming' kan worden gelezen en dat het geen
publiekrechtelijke rechtshandeling betreft; maar

2. ln de toelichting bij art. 5 staat dat het seniorenconvent'besluif over de wijze van afhandeling
van een rapport van de integriteitscommissie;

3. De rolvan de burgemeester bij ontvangst èn afhandeling van integriteitsmeldingen wordt
beperkt tot'regie' (procesbewa king, postbus... );

4. Het is wenselijk is om niet alleen totalen van de meldingen en de afhandeling daarvan (per
categorie) in het Jaarverslag te zien (Art. 11), maar ook de conclusie/uitkomst per melding, met
indicatie van de aard van de melding en de uitkomsten van het onderzoek.

5. ln de toelicht¡ng b¡j art. 4 staat dat "t¡jdens het onderzoek door de commissie lntegriteif "in
ieder geval" de politieke ambtsrlrager wordt gehoord, maar bedoeld wordt dat deze ambts-
drager (degene over wie de melding gaatl gevroøgd wordt zijn reactie op de melding te geven.

Besluit:
In de Toelichting bij de artikelen van het lntegriteitsprotocol duidelijk(er) aan te geven dat:

a. Onder een 'politieke ambtsdrage/ ook een ex politieke ambtsdrager wordt verstaan (art. 1);
b. Het Seniorenconvent in feite een besloten vergadering van het Presidium is;
c. Het Sen¡orenconvent alleen kan 'besluiten' over of/welke adviezen ze geeft;
d. ln het Jaarverslag ook de uitkomsten van individuele meldingen worden opgenomen (art. 11);
e. De (ex) politieke ambtsdrager wordt gevraagd om zijn reactie op de melding te geven.

lngediend door CDA, GrL
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Motie vreemd aan de orde van de dag over 'Afgifte van stukken ex 169
Gemeentewet m.b.t. de gymzaal'

Van: Liberaal Bloemendaal, Hart voor Bloemendaat, Zelfstandig Bloemendaal

Raadsvergaderlng: 5 november 2O2O

De raad van de gemeente Bloemendaal,

constaterende dat

de raadsleden Roos en Heukels op respectievelijk 5 mei 2020 en 19 mei 2020 ex artikel 169
Gemeentewet aan het College gevraagd hebben om daadwerkelíjke afgifte van essentiële
stukken door het college.
het gaat om stukken van de burgemeester van begin januar¡ 2020 aan de advocaat van de
gemeente, naar aanleiding van het rapport omtrent de verkoop van de gymzaal in
Bennebroek, welk rapport de burgemeester op of omstreeks 3 januari 2020 van een tweetal
bewoners had ontvangen.

overwegende dat:

beide raadsleden dit stuk daadwerkelijk wensen te ontvangen omdat zij op de hoogte gesteld
willen worden van wat de burgemeester precies heeft gevraagd en welk stuk de burgemeester
aan de advocaat heeft toegestuurd.
de burgemeester door de gemeenteraad is verzocht om een advies te geven met betrekking
tot de voortgang van een eventueel onderzoek naar de gang van zaken zoals beschreven in
dat rapport,
de burgemeesterde Raad daaromtrent heeft bericht dat, kort gezegd, de advocaat als advies
heeft gegeven dat het klopt dat het college bevoegd is de gymzaal te verkopen,
dat aspect totaal niet van belang is in het rapport van 3 januari 2020 van de beide inwoners
ten aanzien van de verkoop van de gymzaal, en het erop liJkt dat de burgemeester hier een
vraag heeft gesteld die niet relevant is.
deze beide raadsleden de burgemeester daadwerkelijk met die tekst willen kunnen
confronteren,
het noodzakelijk is dat een kopie van die vraag, die schriftelijk gesteld is aan de advocaat, van
de burgemeester aan de beide raadsleden wordt verstrekt, zodat ziJ precies weten wat de
burgemeester gevraagd heeft en daarmee de burgemeester kunnen confronteren.
het college heeft aangegeven dat de stukken mogen worden ingezien, maar geen
aantekeningen gemaakt mogen worden en ook geen fotokopieën.
het derhalve onmogelijk is om in een later stadium in de raad of een commissie de
burgemeester en/ of het College daarmee te kunnen confronteren en daar precieze vragen
(naar aanleiding van de precieze tekst van die stukken) over te kunnen stellen.

van mening dat:

artikel 169 Gemeentewet er toe moet leiden dat de stukken op gemotiveerd verzoek moeten
worden afgegeven.
een geheimhouding zoals bedoeld in de WOB met betrekking tot dit stuk niet relevant is en
niet van toepassing,

a

I

¡

a
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het College bij monde van zljn ambtenaar ook nog heeft aangegeven dat het hier om een
interne beraadslaging gaat,
dat laatste aspect kan niet slagen omdat het geen beraadslaging van de burgemeester is maar
een concrete vraag en er derhalve geen sprake is van beraad of advisering door een
ambtenaar,

verzoekt het college:

binnen een week het gevraagde stuk met eventuele bijlage aan de heer Heukels en mevrouw
Roos - en andere raadsleden en duocommissieleden die dat wensen - toe te zenden.

L.J.L. Heukels M. Roos R. Slewe

endaal HartvoorBloemendaal ZelfstandigBloemendaal

Stemmen voor:

Stemmen tegen:
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Motie vreemd aan de orde van de dag

De gemeenteraad bijeen in vergadetitg oP 12 november 2020

Kennisgenomen hebbend van:

- Het langslepende dossier Slingerwe g6 teAerdenhout en het verzoek van de

huidige bewoners een Sarage te bouwen;

Overwegende dat:

- De communicatie tussen de gemeente en de bewoners hierover de afgelopen

jaren tot verwarring heeft g"l"ia mede gezien de complexiteit van de situatie

ter plaatse;
- onàuidelijkheid in communicatie nooit mag leiden tot (de sdriin van)

willekeur;
De gemeente zich houdt aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur,

waàede inhoudt dat redelijkheid en billijkheid en het gelijkheidsbeginsel in

acht worden genomen;

De wethoudei zich tijdens de commissie grondgebied bereid toonde dit nader

te zullen onderzoeken en oplossingsgericht te willen werken gezien de

bijzondere omstandigheden van de situatie ter plaatse (gesplitste villa met

diverse verschillende voor- en achter terreinen)

Verzoekt het college:

Een oplossing uit te werken waarrnee gemeente en de bewoners van het pand zich

kunnen verenigen.

en gaat over tot de orde van de dag

Flart voor Bloemendaal ,

Hart
voor

M Roos



Herplanten bomen Blekersveld
Van: Liberaal Bloemendaal
Raadsvergaderi ng: /november 2O2O

TL

Motie vreemd aan de orde van de dag

w. (toO(P.Q,A

VOaÍ : I
te^en "il

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op
5 november 2020

constaterende dat¡

voor het kappen van bomen op Blekersveld was/is geen
vergunning aangevraagd noch afgegeven.
De omgevingsdienst Noord-Holland Noord het kappen op
Blekersveld stil heeft gelegd na constatering van diverse
overtredingen.

Van mening zijnde dat:

- Het natuurlijke evenwicht op Blekersveld verstoord is.- Het kappen van bomen in strijd is met fatsoenlijk bestuur.

Het als een plicht te zien om op de plaats van de gekapte
bomen nieuwe exemplaren te herplanten

Liberaal Bloe da

L

Verzoekt het Colleqe:

Stemmen voor:

Stemmen tegen:

1
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De gËærilurd t¡iiËn ln rttgltledry rrp tl nowmber 2020

ffu;¡**

. oP Ë lPtìl ãll9 sr wìoùþ h nengenarmcn 'onelgenllf,lt gebrutk van het recht op
:ì[û¡ùsrn op bcsb wr artiþl lO9 (¡¡r¡¡¡scntervct (hlemn Gemw);

. hhtdictwt t*voþsnree k wrrtxht aan het college:'Maatregelen te nemen om de
u*w:iùtr¡tten ka$rnrrerh'tgtnde gsvtilgen ven ongeüechWaardigde verzoeken om
hñùùçlen op brùs v*l eÉùþt tô9 Gemw tegen te gaan, met, zo nodig, op baeis van
utrcresnrùen gtxùrndaardieeerde maar wel gemotiveerde besluiten;

o I¡æ û¡otþ \*ùrt Ìet rrúlcge tcr harte ìs gsnumen en heeft geleld tot de volgende
mrùËtrfür.
- fr¡dcdcn t*igcn çcn str¡kkcn urcer dlgltlel tocgcrtuurd n¡¡ar moetcn

drrrq rnr tet ¡rmccntchuls riiden our dmr onder ctrikte cupenrieie van de

¡ññtr cn ccn rnHrnelr slukkan t'e mogen lulerq,-
- f¡¡tlcùn b hct strnd¡rrd verbodcn aantekenlngen te maken ten tijde van de

ùqg
- Ì¡Èrrlcn b hct vcrbodcn een kople te mlken dan wel te ontvangen van

shlfce öG ¡ù¡ hcbàcn ìngerteu
- ì¡rùlcüca b hct wrboden net hr¡n elgen nrobiele telefoon een foto te maken

w strtlcn die rij labbcn lngerier."*
- R¡d¡lcdrn notcn gaen bendopname maken van een geeprek op het

SÊûtsGhEb tcrwiit de rmbtmarsn dat wel mogen;
- R¡¡d¡lctcn lu¡læn gectandnudtseerde en ongenotiveerde antwoorden op

Yrlüln üG di *dlen" d¡n wel rtj ontvangen in het geheel geen antwoord;
. De hitvnrx gËrtrremrte maatrc1¡elen leìden tot extra werkdruk en spanning onder

r¡dslerden die niets Rueer h'ilten doexr dan hun taak als volksvertegenwoordiger
nrurgezrì r{r nð¿r eer cn pweten uit te voeren;

o ft*. betr*snn dentl nraatregeþn een extra druk op de griffie en het ambtelijk apparaat
¿i¡ tiN rntxrkn vdþaken qm bii de inzage aanwezig te zþ wat soms veel tijd

h hesl¡8 n¡emt en die ti¡d beter aan andere effectieve zaken kan worden besteed;
Dæ naetnqetcn or*.. et'n sftrsr van wantrçuwen uitstralen wat niet bevorderlijk is
vtmr ltt mxù. en tr*. nùet vetùìntlend iç
tbnur¡ursr mxritdt'bosìs mag aìln om madsleden te belemmeren in de ui
r¿n huneðe*t

a

a

a

Ftet tr*tege òltìi.f ds nx{S'tìikheid htrrft stukken gehei m
h*ffi rùm*SuJl¡¡rrs.rb¡*

te verklaren als

De n¡dsledtn ¿llema¿t gehrnrten aìþ aan wet- en regelgeving

WY



niet schuldig mog€n maken aa¡r het schenden van privacyregels, smaad, laster en alle
andere verboden die in de wet ziþ vastgelegd;
Het op grond hiervan niet nodig is raadsleden voortdurend in de gaten te houden en
wantrouwen uit te dragen;
Wij allemaal volwassen mensen zijn die het beste voorhebben met hetbestuur van de
gemeente;

Het uit- en of buitensluiten van þpaalde) raadsleden niet bevorderlijk is voor indusief
bestr¡ur;
Het niet in overeenstemming is met duurzaamheid en bewust omgaan met het milieu
wanneer raadsleden voor hun recht op informatie heen en weer moeten rijden naar het
gemeentehuis;
Het raadsleden veel extra tijd kost om op deze wijæ aan informatie te komen erl.n1
bovendiem niet alles kunnen opslaan door het verbod om aantekeningen te mogen
maken wat betekent dat zii gehinderd worden door deze maatregelen hetgeen de
demoaatie in Bloemendaal niet ten goede komû
De maatregelen in striid ziþ met a¡tikel 169 Gemw aangezien de wetgever nooit
bedoeld heeft dat raadsledert niets meer mogen aantekenen en voor elk stuk naar het
gemeentehuis moetsr riiden om daar onder strikte supervisie stukken in te mogen zien.

thaagt het college op:

De hien¡oor ge- en verboden te sduappen met dierr verstande dat de
aanwezigheid van een amb'tmaar bii de inzage in stand kan blijven indien die
aanwezigheid met zich meebrengt dat wagen welke een raadslid heeft m.b.t. de
stukken worden beantwoord hetgeen efficienry ten goede komt aangezim hiermee het
stellen van schrifüelijke wagen ter verduidetijking kan worden voorkomen;
Te zorgen voor em goede communicatie ridrting raadsleden door ze tijdig inhoudelijk
volledig te informeren en door stukkm zo veel mogelijk digttaal toe te sturen indie¡r
raadsleden hierom wagen;
Raadsleden alleen dan naar het gemeentehuis te laten komen voor inzage in sfukken
indim de omvang van de stukken of de geheimhouding dat vereist en dus uitsluitend
uit praktisdte overwegingen en niet uit wantrouwen of om raadsleden te belemmeren
in hun taakopvatting en taakuitvoering;

En gaat over tot de orde van de dag.

M Roos

o

a

a

a

a

a

a

a

t

Hart voor Bloemendaal
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Van: tlbür.l lloeimndrrlr l{mt voo¡ llormendr¡l

Raadwergaderlng: ll novml* lOlO

De raad van de gêmccntG Blocmcndral,

constrtcrande det:

-de rardsleden Êoos cn Hcr¡kcls op rcspcctìrvclijk 5 mei 2020 en 19 mei 2A2O ex artikel 169 gemeentanet aan

hct Collcac aevmegd hcbben om d¡edwerkcl$ke afgifte van stukken door het college.

dat stuk bctmf dc ¡&¡ftc ven de op 'papier' gestelde vraag van de burgemeester / l:ret college van begin

januari ð20 nn dc ¡drpcrat v¡n de gÊmeent€, nasr aanleiding van het rapport over de verkoop van de

$f,rnzâEl in Bcnncbroclç nrelke rapport de burgemeester op of omstreeks 3 januari 2AZA van een tweetal

irmonrrs hd ontvengen

overwegende

-dat beide raadsleden dit sùJk daadwerkelijk wensen te onÛangen. dan wel in te zien met mogelijkheid om

aantekcningcn te rn¡ken. omdat zlj op de hoogte gestefd willen worden van wat de burgemeester precies heeft

gevraagrd en wclk sh¡k de burgemeester aan de advocaat heeft toegestuurd.

-dat dc burge*neæter door de çmeenteraad is verzocht om een advies te geven met betrekking tot de

voortgang vi¡n een eventueel ondezoek naar de gang van zaken zoals beschreven in dat rapport.

-dat de burgemeester de Raad daaromtrent heeft bericht dat, kort gezegd, de advocaat als advies heeft gegeven

dat h¿t klopt dat het college bevoegd is de gymzaal te verkopen en er daarom geen nader ondezoek

noodzakelijk is.

-dat aspect tota¿l niet van belang is in het rapport van 3 januari 2020 van de beide inwoners ten aanzien van de

verkoop van de gymzaal;

-dat het erop lijkt dat de burgemeester hier een vraag aan de advocaat heeft gesteld die niet relevant is;

'd¡t dcze beide raadslcden de burgemeester daadwerkelijk met die tekt willen kunnen

-dat het daarom noodzakelijk is dat die waag, die schriftelijk gesteld is aan de advocaat,

de beide raadsleden wordt verstrekL dan wel ter inzage wordt gegeven met de

1



maken, zodat zij ook daadwerkellik precies weten wat de burgemeester gwraagd heeft en daarmee de

burgemeester kunnen confronteren.

-dat het college heeft aangegeven dat de stukken mogen worden ingezien;

-dat de burgemeester in de afgelopen raad de beide raadsleden heeft toegezegd dat zü die stukken mogen

inzien en daarbij aantekeningen mogen maken;

-dat afgelopen vrijdag de burgemeester per mail door beíde raadsleden gevraagd is om te berichten wanneer

deze raadsleden dat stuk onder die omstandigheden kunnen komen ínzien;

-dat de burgemeester niet gereageerd heeft op dat vezoek

-dat dat in strijd mer zijn toezegging gedaan in de Raad

van mening zijnde:

-dat artikel 169 gemeentewet er ook toe moet teíden dat daadwerkelijk de stukken op een gemotiveerd vezoek
in het kader van hun controre bevoegdheid moeten worden afgegeven.

-dat het college bij monde van zijn amb,tenaar ook nog heeft aangegeven dat het hier om een interrn
beraadslaging gaat.

-dat dat laatste aspect niet kan slagen omdat het geen beraadslaging van de burgemeester is maar e€n concrete
vraag aan de advocaat en er derhafve geen sprake is van beraad of advisering door een ambtenaar
- dat als er sprake zou zijn van een stuk omtrent intern beraad, dat relevant is voor een veaoek er de lt/oB,
rnaar daar is hier geen sprake van en elk raadslíd heeft in het kader van zijn controlerende - en soms ook
studerende - taak het recht bijvoorbeeld de tot standkoming van antwoorden aan de Raad te kunnen
controleren en daarnee ook recht op afgifte dan wel inzage zonder enige beperking dan wel afgifte onder
geheimhouding

-dat Eeconstateerd moet worden dat het college dan wel de burgmeester ín strijd met art 169 niet alleen zijn
toezegging niet nakomt maar ook in strijd met de wet handelt.

-dat gezien het wetsontwerp wet open overheid van D66 en Groenlink, waarvan venracht wordt dat het ook
wordt aangenomen na een beperkt aantal wiizigíngen, maar deze wijzigingen beperken zeker niet de rechten
van raadsleden.

verzoekt het college

Gezien een en ander vezoeken beide raadslieden dan ook de gemeenteraad in meerderheid te besluiten
college binnen een week verplicht is het gevraagde stuk - zonder doorstrepingen of weghalen vãn
data dan wel regels- met eventuele bijlage(n) aan - in íeder geval - de beide raadsleden ter
waarbi¡' zij zonder eníge beperking en toezicht aantekeningen mogen en kunnen maken.

2



L.l.L. llaûhol+ tlbrnrl lloqn¡nÔrl
lloanandrrl

Stemmen voor:

Stemmen tegen:

ì1. loor, Hrrt voor
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