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Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van de voorzitter van de burgemeester van 29 maart2O2t

besluit:

Mevrouw S. Kelterman, mevrouw V. Meerloo, de heer D. van den Berg, de heer E. de Haan en de

heer F. van Rootselaar, te benoemen tot leden van de Commissie Integriteit gemeente

Bloemendaal voor een periode van vier jaar (van 1 april 2021 tot 1 april 2025).

De raad voornoemd, d.d. 1 april202L

Op L2 april is om 11.00 uur de stemcommissie bijeengekomen in aanwezigheid van de griffier. De

stemcommissie (bestaande uit dhr. Oude Weernink, mevr. Zoetmulder en dhr. Bruggeman) heeft

ten aanzien van de twee voorliggende besluiten waarvoor schriftelijke stemming is afgesproken,

het volgende vastgesteld:

Er zijn 17 stemmen uitgebracht.
-Mevrouw S. Kelterman: 15 voor, 2 tegen
-Mevrouw V. Meerloo: 15 voor, 2 tegen
-De heer D. Van den Berg: 17 voor,0 tegen
-De heer E. de Haan: L7 voor,0 tegen
-De heer F. van Rootselaar: 17 voor, 0 tegen
Waarmee de vijf kandidaten voldoendä.ðtóun
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n benoem

de de griffier,
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Voorgesteld besluit
Mevrouw S. Kelterman, mevrouw V. Meerloo, de heer D. van den Berg, de heer E. de Haan en de
heer F. van Rootselaar, te benoemen tot leden van de Commissie Integriteit gemeente
Bloemendaal voor een periode van vier jaar (van 1 april 2021 tot 1 april zo2s).

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
Op L2 november 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel Protocol
Integriteitsmeldingen. Hiermee heeft de raad bij democratisch besluit het protocol vastgesteld voor
de behandeling van integriteitsmeldingen jegens politieke ambtsdragers. Tevens is de Verordening
com m issie Integriteit vastgesteld.

In het raadsvoorstel is verwoord dat de burgemeester een sollicitatiecommissie, bestaande uit de
burgemeester (voorzitter), twee oppositie-raadsleden en twee coalitie-raadsleden formeert. Op
voordracht van de sollicitatiecommissie benoemt de raad vervolgens de leden van de
Integriteitscommissie. Vier raadsleden hebben zich voor deze sollicitatiecommissie aangemeld.

Op 28 januari 2021 besloot de raad dat de burgemeester zelfstandig uitvoering kon geven aan de
inrichting van de sollicitatieprocedure en samenstelling van de sollicitatiecommissie. Op 5 februari
2021 heeft hij vervolgens de leden van de sollicitatiecommiss¡e commissie Integriteit benoemd, te
weten de heren Bruggeman, Oude Weernink, Slewe en Doorn. Aangezien de burgemeester hechtte
aan een zo groot mogelijke mate van onafhankelijkheid, heeft hij besloten om af te zien van zijn
operationele taken als voorzitter. Namens hem heeft de heer Oude Weernink als technisch
voorzitter leiding gegeven aan de werkzaamheden van de sollicitatiecommissie. De raad is hiervan
in kennis gesteld bij griffiebericht van 5 februari 2021.

De Integriteitscommissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden. De samenstelling van
de commissie rouleert. De leden kunnen elkaar vervangen.

In artikel 12 van het Integriteitsprotocol is bepaald dat "hef Protocol één jaar na inwerkingtreding
wordt geëvalueerd, of zoveel eerder als de gemeenteraad dit wenst." De commissie Integriteit zal
hier vanzelfsprekend bij worden betrokken.

Beoogd effect
Commissie Integriteit politieke ambtsdragers.

Politieke keuzeruimte
Het besluit is uitvoering van de raadsbesluiten van 12 november2O2O en 28 januari2O2L

Gedachtegang

Argumenten
De sollicitatiecommissie is na de selectiegesprekken op 29 maart 2021 tot een voordracht gekomen
en heeft deze voordracht per dezelfde datum overhandigd aan burgemeester.

Middelen
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Financiële middelen
De raad heeft bij raadsbesluit van 12 november 2020 een budget van € 50.000,- beschikbaar
gesteld stellen ten behoeve van integriteitsonderzoeken, ten laste van de flexibele algemene

reserve. De leden van de commissie Integriteit ontvangen een vergoeding van € 500,- per te
onderzoeken melding of een cluster van vergelijkbare meldingen.

Personele middelen
De secretaris wordt conform de Verordening aangewezen door de burgemeester. Afhankelijk van het

aantal integriteitsonderzoeken, zal hier mogelijk budget voor formatie beschikbaar gesteld moeten

worden.

O rga n i sato rische m iddelen
De leden zullen toegang krijgen tot alle gemeentelijke informatie die nodig is ten behoeve van de

onderzoeken.

Participatie
n.v.t.

Gommunicatie
De leden van de commissie Integriteit worden na benoeming schriftelijk geinformeerd.

Vervol g proccs/eval uatie
Conform artikel 12 van het Protocol zal het protocol één jaar na inwerkingtreding worden
geëvalueerd, of zoveel eerder als de gemeenteraad dit wenst.

Bijlagen
De cv's van de te benoemen leden liggen ter vertrouwelijke inzage bij de griffie. Inzage vindt
plaats volgens het door de raad vastgestelde inzageprotocol.

Achterliggende documenten
. Raadsvoorstel Protocol Integriteitsmeldingen politiek ambtsdragers, gemeente Bloemendaal en

de Verordening Commissie Integriteit, gemeente Bloemendaal2O2O (2020003871)
¡ Verordening Commissie Integriteit, gemeente Bloemendaal2020 (Gemeenteblad 2020 nr.

3L3777)
¡ Protocol Integriteitsmeldingen politieke ambtsdragers, gemeente Bloemendaal 2020

(Gemeenteblad 2O2O nr. 3L4735)

Burgemeester en wetho n Bloemendaal,

, burgemeester

, gemeentesecretaris.




