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Geachte leden van de raad, 

 

Naar aanleiding van de toegezonden amendementen van de fracties van het CDA en GroenLinks tot 

wijziging van het “Protocol Integriteitsmeldingen politieke ambtsdragers gemeente Bloemendaal 
2022”, treft u onderstaand twee preadviezen van de burgemeester aan. 
 

Preadvies op amendement van het CDA 

De burgemeester adviseert het amendement te steunen, met uitzondering van punt 5. 

 

Indieners beogen met punt 5 van het amendement een wijziging van artikel 4, lid 16, van het 

voorgestelde protocol. Door de wijziging is het voor de commissie Integriteit niet meer mogelijk om in 

het rapport van bevindingen observaties te vermelden die niet direct betrekking hebben op de 

vermeende integriteitsschending. De commissie Integriteit kan daardoor geen algemene 

aanbevelingen doen aan de gemeenteraad over zaken die de bestuurscultuur raken. 

 

Integriteit is niet alleen de verantwoordelijkheid van de individuele politieke en bestuurlijke 

ambtsdragers, maar ook een gezamenlijk belang dat de gehele organisatie en het gehele bestuur 

aangaat. Een gedragscode is daarbij een hulpmiddel om een open, transparante en integere 

bestuurscultuur te realiseren. Een gedragscode geeft houvast. Het protocol beschrijft de te nemen 

processtappen bij een integriteitsmelding en voor de onafhankelijke commissie Integriteit is een 

belangrijke rol weggelegd. Maar integriteit is breder dan de incidenten waar de meldingen op zien. Het 

is daarom waardevol wanneer de commissie Integriteit observaties doet die in bredere zin de 

bestuurscultuur raken en daarover aanbevelingen kan doen. Juist hierdoor wordt het mogelijk om een 

open gesprek te voeren in de raad. Dit dient een hoger doel, namelijk het bevorderen van de 

(politieke) omgangsvormen en het verbeteren van de bestuurscultuur. De commissie Integriteit kan 

hier met haar kennis en expertise een belangrijke bijdrage aan leveren. 

 

Preadvies op het amendement van GroenLinks 

De burgemeester adviseert het amendement niet te steunen. 

 

Indieners beogen een wijziging van artikel 1, vierde aandachtsstreepje van het voorgestelde protocol, 

door het lekken van (geheime) informatie als integriteitsschending aan te merken in het geval sprake 

is van grove schuld of opzet.  

 

De in het protocol voorgestelde definitie van een integriteitsschending wordt omschreven als ‘het 
misbruiken van positie of het zich niet houden aan (ongeschreven) regels, normen of moraal’.  
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Door kwalificaties als ‘grove schuld’ en ‘opzet’ als voorwaarden voor het aannemen van lekken op te 
nemen, wordt de integriteitsnormering beperkt en in de strafrechtelijke sfeer getrokken. ‘Integer 
handelen’ dient ruimer opgevat te worden en ziet tevens op handelen dat buiten strafrechtelijke 

normering valt. Het vereist onder meer het zorgvuldig omgaan met (vertrouwelijke) informatie. De 

gehanteerde norm in het protocol beoogt dit tot uitdrukking te brengen.  

 

Het doel is een zorgvuldige omgang van vertrouwelijke informatie te waarborgen. Het in de 

strafrechtelijke sfeer trekken van de normering is te beperkend en doet hieraan af. 

 

 

Burgemeester van Bloemendaal, 

 


