
Rondvraag commissie Bestuur & Middelen 15 september 2022 

HvB Op 21 maart 2022 stuurde *naam* mij de volgende mail, zie tekst helemaal 

onderaan dit bericht. Ik heb niet gereageerd o.a. omdat ik geen recht had 

volgens deze commissie op een hoorzitting en omdat ik geen inzage kreeg in 

belangrijke stukken, zoals de integriteitsmelding die de burgemeester tegen mij 

indiende.  

 

1. Aan de burgemeester de vraag waarom hij heeft gewacht tot 2 juni 2022 

gegeven het feit dat het concept rapport op 21 maart klaar was. 

2. Ook vraag ik de burgemeester hoe hij erbij komt dat hij weigert de 

melding die hij deed te laten zien en hoe zich dat verhoudt tot zijn 

commentaar in zijn brief van 4 juni 

3. Plus de vraag: waar staat in het protocol en/of in de gedragscode dat de 

beklaagden geen recht hebben op inzage in o.a. de melding van de 

burgemeester? 

 

Dit zijn drie vragen voor de eerstvolgende commissie bestuur en middelen.  Wil 

je dit ajb noteren en doorsturen aan de burgemeester? 

 

HvB Op 12 juli stuurde u een brief aan oud-wethouder Kokke, zie bijlage. De brief 

vermeldt de Elswoutshoek-deal en de intrekking van de integriteitsmeldingen 

door de heer Slewe. U stelt hierin dat er ‘daarom’ geen nader onderzoek zal 
plaatsvinden naar de meldingen. 

Vragen: 

 

 Is de intrekking van integriteitsmeldingen onderdeel van de deal? 

 Zijn er meldingen ingetrokken die waren ingediend tegen wethouder 

Heijink en tegen burgemeester Roest?  

 als een melder de meldingen intrekt, kan er nog steeds een reden zijn 

voor onderzoek. Waarom hebt u dit niet onderzocht?  

 U vraagt de heer Kokke of hij het daarmee eens is.  Waarom vraagt u aan 

oud-wethouder Kokke? Is het zo in Bloemendaal dat een oud-wethouder 

bepaalt of integriteitsmeldingen al dan niet worden onderzocht? 

 Zijn er ook integriteitsmeldingen ingetrokken die door de melder waren 

ingediend tegen de heer Kokke en is de heer Kokke daarover door u 

geinformeerd? En zo ja: wanneer?  

 

 

ZB Klopt het dat gemeentesecretaris V Wees nog steeds een salaris/vergoeding 

ontvangt en hoeveel jaar vindt dit al plaats en zal nog plaats vinden? 

Sinds wanneer is laatste gemeentesecretaris Kroon niet meer werkzaam bij de 

gemeente, verricht geen werkzaamheden meer, en tot wanneer heeft zij salaris 

ontvangen? Is er nog sprake van een vergoeding ivm al dan niet vrijwillig vertrek 

gemeentesecretaris? 

De heer Dubbe is huidige gemeentesecretaris. Is dit een blijvende situatie of 

wordt er gezocht naar weer een nieuwe gemeentesecretaris? 

 

 


