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Onderwerp
Behandeling vijf rapporten van bevindingen inzake integriteitsmeldingen jegens politieke 
ambtsdragers.

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van de burgemeester 24 mei 2022

besluit:

1. De door de burgemeester opgelegde geheimhouding op dit raadsvoorstel en de vijf 
overlegde rapporten van bevindingen en conclusie(s) van de commissie Integriteit 
(dossiernummers 2020002323, 943133, 943115, 943100 en 940851) niet te bekrachtigen, 
waardoor openbare bespreking in de raad plaats kan vinden;

2. In te stemmen met de bevindingen en conclusie van de commissie Integriteit, zoals 
verwoord in het rapport van bevindingen (dossiernummer 943100) ten aanzien van de 
melding over het duo-commissielid de heer M. van de Bunt vanwege het opzettelijk verder 
verspreiden van (verwijderde) whatsappberichten met geheime ínhoud;

3. Vast te stellen dat het duo-commissielid niet integer heeft gehandeld;
4. Vast te stellen dat een vervolgonderzoek niet aan de orde is, aangezien de feiten zijn

vastgesteld door de commissie Integriteit;
5. In te stemmen met de bevindingen en conclusie van de commissie Integriteit, zoals 

verwoord in het rapport van bevindingen (dossiernummer 2020002323 ) ten aanzien van 
de melding over het voormalig raadslid de heer M. Doorn vanwege het in een VDB 
whatsapp groep verslag doen van hetgeen is besproken in een (geheim) seniorenconvent;

6. Vast te stellen dat het voormalig raadslid niet integer heeft gehandeld;
7. Vast te stellen dat een vervolgonderzoek niet aan de orde is, aangezien de feiten zijn

vastgesteld door de commissie Integriteit;
8. In te stemmen met de bevindingen en conclusie van de commissie Integriteit, zoals 

verwoord in het rapport van bevindingen (dossiernummer 940851) ten aanzien van de 
melding over het raadslid de heer L.Ĵ.L. Heukels vanwege zijn rolverwarring van 
raadslid/raadsheer, schijn van belangenverstrengeling, mogelijk handelen in strijd met 
artikel 15 Gemeentewet;
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9. Vast te stellen dat het raadslid terzake het vermoeden van belangenverstrengeling en 
rolverwarring heeft versterkt en onvoldoende informatie aan de commissie Integriteit heeft 
willen verstrekken die het tegendeel bewijst;

10. De burgemeester - conform het advies van de commissie Integriteit - op te dragen in 
gesprek te gaan met het raadslid over de mogelijke gevolgen van het niet volledig 
transparant zijn over zijn rol als adviseur/advocaat en bij weigering in overleg te treden 
met de Deken van de orde van advocaten;

11. In te stemmen met de bevindingen en conclusie van de commissie Integriteit, zoals 
verwoord in het rapport van bevindingen (dossiernummer 943115) ten aanzien van de 
melding over het raadslid mevrouw M. Roos-Andriesse vanwege het onzorgvuldig indienen 
van een integriteitsmelding, het met opzet verder verspreiden c.q. openbaren van een 
whatsappbericht met geheime ínhoud en het opnemen van het (geheime) seniorenconvent 
met de intentie dit in te brengen in een persoonlijke strafzaak;

12. Vast te stellen dat het raadslid niet integer heeft gehandeld;
13. Vast te stellen dat een vervolgonderzoek niet aan de orde is, aangezien de feiten zijn 

vastgesteld door de commissie Integriteit;
14. In te stemmen met de bevindingen en conclusie van de commissie Integriteit, zoals 

verwoord in het rapport van bevindingen (dossiernummer 943133) ten aanzien van de 
melding over het raadslid de heer R.M. Slewe vanwege het onzorgvuldig indienen van een 
integriteitsmelding jegens een raadslid;

15. Vast te stellen dat het raadslid niet integer heeft gehandeld;
16. Vast te stellen dat een vervolgonderzoek niet aan de orde is, aangezien de feiten zijn 

vastgesteld door de commissie Integriteit;
17. Kennis te nemen van de aandachtspunten van de commissie Integriteit;
18. Vast te stellen dat het handelen van de raadsleden de reputatie van de gemeente 

Bloemendaal schaadt en spreekt daarover zijn afkeuring uit.

De raad voornoemd, d.d

de voorzitter, de griffier,

a.ũj^\aCi^0VKeA .
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Voorgesteld besluit
1. De door de burgemeester opgelegde geheimhouding op dit raadsvoorstel en de vijf 

overlegde rapporten van bevindingen en conclusie(s) van de commissie Integriteit 
(dossiernummers 2020002323, 943133, 943115, 943100 en 940851) niet te bekrachtigen, 
waardoor openbare bespreking in de raad plaats kan vinden;

2. In te stemmen met de bevindingen en conclusie van de commissie Integriteit, zoals 
verwoord in het rapport van bevindingen (dossiernummer 943100) ten aanzien van de 
melding over het duo-commissielid de heer M. van de Bunt vanwege het opzettelijk verder 
verspreiden van (verwijderde) whatsappberichten met geheime ínhoud;

3. Vast te stellen dat het duo-commissielid niet integer heeft gehandeld;
4. Vast te stellen dat een vervolgonderzoek niet aan de orde is, aangezien de feiten zijn

vastgesteld door de commissie Integriteit;
5. In te stemmen met de bevindingen en conclusie van de commissie Integriteit, zoals 

verwoord in het rapport van bevindingen (dossiernummer 2020002323 ) ten aanzien van 
de melding over het voormalig raadslid de heerJ4. Doorn vanwege het in een VDB 
whatsapp groep verslag doen van hetgeen is besproken in een (geheim) seniorenconvent;

6. Vast te stellen dat het voormalig raadslid niet integer heeft gehandeld;
7. Vast te stellen dat een vervolgonderzoek niet aan de orde is, aangezien de feiten zijn

vastgesteld door de commissie Integriteit;
8. In te stemmen met de bevindingen en conclusie van de commissie Integriteit, zoals 

verwoord in het rapport van bevindingen (dossiernummer 940851) ten aanzien van de 
melding over het raadslid de heer L.J.L. Heukels vanwege zijn rolverwarring van 
raadslid/raadsheer, schijn van belangenverstrengeling, mogelijk handelen in strijd met 
artikel 15 Gemeentewet;

9. Vast te stellen dat het raadslid terzake het vermoeden van belangenverstrengeling en 
rolverwarring heeft versterkt en onvoldoende informatie aan de commissie Integriteit heeft 
willen verstrekken die het tegendeel bewijst;

10. De burgemeester - conform het advies van de commissie Integriteit - op te dragen in 
gesprek te gaan met het raadslid over de mogelijke gevolgen van het niet volledig 
transparant zijn over zijn rol als adviseur/advocaat en bij weigering in overleg te treden 
met de Deken van de orde van advocaten;

11. In te stemmen met de bevindingen en conclusie van de commissie Integriteit, zoals 
verwoord in het rapport van bevindingen (dossiernummer 943115) ten aanzien van de 
melding over het raadslid mevrouw M. Roos-Andriesse vanwege het onzorgvuldig indienen 
van een integriteitsmelding, het met opzet verder verspreiden c.q. openbaren van een 
whatsappbericht met geheime ínhoud en het opnemen van het (geheime) seniorenconvent 
met de intentie dit in te brengen in een persoonlijke strafzaak;

12. Vast te stellen dat het raadslid niet integer heeft gehandeld;
13. Vast te stellen dat een vervolgonderzoek niet aan de orde is, aangezien de feiten zijn 

vastgesteld door de commissie Integriteit;
14. In te stemmen met de bevindingen en conclusie van de commissie Integriteit, zoals 

verwoord in het rapport van bevindingen (dossiernummer 943133) ten aanzien van de 
melding over het raadslid de heer R.M. Slewe vanwege het onzorgvuldig indienen van een 
integriteitsmelding jegens een raadslid;

15. Vast te stellen dat het raadslid niet integer heeft gehandeld;
16. Vast te stellen dat een vervolgonderzoek niet aan de orde is, aangezien de feiten zijn 

vastgesteld door de commissie Integriteit;
17. Kennis te nemen van de aandachtspunten van de commissie Integriteit;
18. Vast te stellen dat het handelen van de raadsleden de reputatie van de gemeente 

Bloemendaal schaadt en spreekt daarover zijn afkeuring uit.
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Aanleiding en beoogd effect
Aanleiding
De commissie Integriteit (hierna: commissie) heeft vijf rapporten van bevindingen 
(dossiernummers: 2020002323, 943133, 943115, 943100 en 940851) opgesteld naar aanleiding 
van integriteitmeldingen jegens politieke ambtsdragers. De meldingen met dossiernummers 
943133, 943115, 943100 en 940851 zijn in navolging van het advies van het seniorenconvent van 
10 november 2021 voorgelegd aan de commissie Integriteit.

Zoals voorgeschreven in het Protocol Integriteit politieke ambtsdragers, gemeente Bloemendaal 
2020 (hierna: Protocol) heeft de commissie de rapporten overhandigd aan de burgemeester. De 
burgemeester heeft geheimhouding gelegd op de rapporten en heeft deze vervolgens - onder 
oplegging van geheimhouding - toegezonden aan de fractievoorzitters (en hun eventuele 
vervangers) ten behoeve van advisering in het seniorenconvent op 31 mei 2022. Het raadsvoorstel 
en de rapporten van bevindingen worden - in overeenstemming met het advies van het 
seniorenconvent van 31 mei 2022 - aan de raad voorgelegd.

Beoogd effect
Afhandeling integriteitsmeldingen jegens politieke ambtsdragers.

Politieke keuzeruimte
In de Gedragscode integriteit 2017 is bepaald dat de gemeenteraad afspraken maakt over de 
processtappen die gevolgd worden ingeval van een vermoeden van integriteitsschending. De raad 
heeft op 12 november 2020 het Protocol Integriteitsmeldingen politieke ambtsdragers, gemeente 
Bloemendaal 2020 vastgesteld. Voorliggende integriteitsmeldingen zijn volgens dit Protocol in 
behandeling genomen. Het is aan de raad om te bepalen of er een openbare of besloten bespreking 
plaatsvindt teneinde over te gaan tot de voorliggende besluiten.

Gedachtegang
Bij een melding van een vermoeden van een integriteitsschending gaat het om gedragingen die het 
organisatiebelang (ernstig) aantasten en/of schadelijk zijn voor het imago van de gemeente of een 
gemeentelijke dienst. De commissie Integriteit heeft vijf rapporten van bevindingen en conclusies 
opgesteld.

Bes/uitpunt 1: het seniorenconvent adviseert (in navolging van het advies van de commissie 
Integriteit) de rapporten van bevindingen in de openbaarheid te bespreken 
De overwegingen daarvoor zijn: voor zowel de betreffende melders, betrokken politieke 
ambtsdrager(s), de gemeente als de inwoners is het van belang duidelijkheid te verschaffen over 
wat wel is gebeurd en wat niet. Omwille van een goede en democratische besluitvorming wordt aan 
openbaarheid groot gewicht toegekend, omdat de integriteit van de gemeente in het geding is. Bij 
gedeeltelijke openbaarheid zouden er vragen over integriteit en onkreukbaarheid blijven bestaan.

Indien de raad het voorstel tot openbare bespreking wenst te volgen dient de door de 
burgemeester opgelegde geheimhouding niet te worden bekrachtigd. Totdat een besluit van uw 
raad omtrent de bekrachtiging is genomen, geldt de geheimhouding die de burgemeester heeft 
opgelegd.

De betreffende politieke ambtsdragers zijn over een eventuele openbare bespreking geïnformeerd 
en hebben geen bezwaren aangevoerd.
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Besluitpunten 2 tot en met 16: de commissie Integriteit concludeert dat er sprake is van schending 
van wettelijke/gedragsnormen door raadsleden en dat een vermoeden van 
belangenverstrengeling/rolverwarring is versterkt
De conclusies van de commissie zijn verwoord in de besluitpunten 2 tot en met 16.

Besluitpunt 17: de commissie Integriteit benoemt een aantal aandachtspunten voor het melden 
van vermeende integriteitsschendingen
» Het is de verantwoordelijkheid van iedere melder van een vermeende integriteitsschending om 

zorgvuldig om te gaan bij het proces van melden;
» Enkel indien iemand beschikt over feítelijke kennis ten aanzien van een vermeende

integriteitsschending kan die persoon dit melden bij de daarvoor aangewezen persoon. Indien 
iemand niet over die kennis beschikt, speelt hij of zij geen rol in het proces van melden;

» Van een melder van een vermeende integriteitsschending mag worden verwacht mee te 
werken aan het onderzoek en alle daartoe verzochte informatie te verstrekken;

» Er is een (ongewenste en schadelijke) gewoonte van (een deel van) de raad om gevoelige of 
vertro uwe lijke informatie aan journalisten of andere derden te versturen.

Besluitpunt 18: het is aan de raad te bepalen welke consequenties het overtreden van de 
gedragsnormen heeft
De gedragscode die de raad zichzelf heeft opgelegd is zelfbindend, maar niet vrijblijvend. De 
volksvertegenwoordigers kunnen daarop worden aangesproken en zij dienen zich over de naleving 
ervan te verantwoorden. Het niet naleven van de gedragscode kan dus onderdeel worden van 
politiek debat en kan ook politieke gevolgen hebben. De gedragscode biedt politieke ambtsdragers 
een handvat om andere politieke ambtsdragers aan te spreken op hun gedrag en hieruit wellicht 
(politieke) consequenties te trekken.

Middelen
De raad heeft een budget beschikbaar gesteld voor de Commissie Integriteit.

Communicatie
De woordvoering ligt volgens het Protocol Integriteit bij de burgemeester.

Vervolgproces/evaluatie
Betrokkenen worden geïnformeerd van de afhandeling door de raad. Opvolging vindt plaats door 
middel van een raadsbespreking ("heidag") over de omgangsvormen en samenwerking in de raad. 
Daarbij zullen de mogelijkheden voor de introductie van een "gentle agreement over de 
handhaving van de integriteit van de politiek" worden verkend (naar voorbeeld van de gemeenten 
Zaanstad, Amsterdam en/of Roosendaal). Een gentle agreement bevat afspraken (op vrijwillige 
basis) tussen raadsleden over de rolverdeling en procedures bij vermeende
integriteitsschendingen. Deze afspraken bieden houvast bij twijfel over een integriteitsvraagstuk of 
vermoedens dat er een regel uit wet of gedragscode is geschonden. Het appelleert aan een 
gedeelde opvatting over goede samenwerking en omgangsvormen. De gentle agreement is niet 
juridisch afdwingbaar maar berust op het commitment en betrokkenheid van alle betrokkenen. De 
kracht van het document is dat iedereen door ondertekening aangeeft zich hieraan te committeren. 
Het gentle agreement is echt effectief als iedereen meedoet. Iedere nieuwe raad zal daarom 
opnieuw worden gevraagd de gentle agreement te onderschrijven en zelf te handhaven. De gentle 
agreement is ook van toepassing op duo-commissieleden.

Voorts zal op de heidag een nieuwe gedragscode in bespreking worden gebracht en zal het 
Integriteitsprotocol politieke ambtsdragers worden geëvalueerd.
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Bijlagen
» rapport van bevindingen, dossiernummer 943100 (corsanummer 2022001496)
« rapport van bevindingen, dossiernummer 2020002323 (corsanummer 2021003111)
» rapport van bevindingen, dossiernummer 940851 (corsanummer 2022001497)
» rapport van bevindingen, dossiernummer 943115 (corsanummer 2022001381)
» rapport van bevindingen, dossiernummer 943133 (corsanummer 2022001382)

Achterliggende documenten
Protocol integriteitsmeldingen politieke ambtsdragers, gemeente Bloemendaal 2020

Burgemeester van Bloemendaal, 
EJ. Roest


