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Amendement Bloemendaal

Van: Liberaal Bloemendaal, Zelfstandig Bloemendaal

Raadsvergadering:
Raadsvoorstel:

12 november 2020
Nieuwe tekst Verordening en Uitvoeringsbesluit

Corsanummer Raadsvoorstel: 2020003871

De raad van de gemeente Bloemendaal, In vergadering bijeen op 12 november 2020:

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 onwenselijk 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 geúite wensen I 

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 bijgaande tekst van de Verordening en het Uitvoeringsbesluit op te nemen:

^,1-Aca^jİLlİ\

incl. kjUĵĉrv 
2-01000 if

O
 ~Z

-



(įv ~\ Qx

Bloemendaal
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Stemmen tegen:



Verordening Commissie Integriteit, Gemeente Bloemcndaal 2020

De Raad van de gemeente Bloemendaal;

Gelet op artikel 84 gemeentewet.

Overwegende dat de Raad behoefte heeft om deze Verordening in te stellen met 
daarbij behorend het Uitvoeringsbesluit Integriteitsmeldingen Politieke 
Ambtsdragers, gemeente Bloemendaal 2020.

Overwegende dat een integriteitsmelding minimaal een vermoeden van een 
schending van de integriteit van een persoon inhoudt en daarmee is een dergelijke 
melding te vergelijken met een melding I aangifte bij de politie.

Overwegende dat een melder - al dan niet vanwege onvoldoende kennis van 
mogelijkheden- een integriteitsmelding doet wat eigenlijk geen integriteitsmelding 
is maar bijvoorbeeld een klacht of een uiting van ernstig ongenoegen, dan heeft de 
Commissie Integriteit die mogelijkheden en beoordelingen, die met name genoemd 
worden in de "Wegwijzer Vermoeden integriteitsschending politieke ambtsdragers"’ 
( opgesteld door COAP), zoals bijvoorbeeld weergegeven op de pagina’s 25 en 38 
van die Wegwijzer. De bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht blijven ook 
hierop van toepassing.

Overwegende dat het van belang is dat de rechten van de melder en de beklaagde in 
de Verordening en het Uitvoeringsbesluit zoveel als mogelijk overeenkomen met de 
rechten zoals vastgelegd in diverse verdragen en wetten, welke daarom als basis 
dienen voor de Verordening en het Uitvoeringsbesluit.

Overwegende dat er diverse bepalingen zijn opgenomen om politieke inmenging zo 
veel als mogelijk te voorkomen en zo veel als mogelijk rechtsbescherming te geven 
aan melder en aan beklaagde.

Besluit vast te stellen de navolgende verordening:

Verordening Commissie Integriteit, gemeente Bloemendaal 2020

Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen



Artikel 1 : Definities.

In deze Verordening wordt verstaan onder:

Commissie Integriteit: een door de Raad ingestelde vaste commissie van 
advies voor integriteitsmeldingen;

Uitvoeringsbesluit: het Uitvoeringsbesluit Integriteitsmeldingen, zoals 
vastgesteld in de raadsvergadering van ... november 2020;

Bestuursorganen: de gemeenteraad, het college van burgemeester en 
wethouders en de burgemeester van de gemeente Bloemendaal;

Politieke ambtsdrager: de burgemeester, de leden van het college, de 
raadsleden en duo commissieleden;

Extern onderzoeksbureau: een externe partij die een nader onderzoek zoals 
genoemd in artikel 6 van het Uitvoeringsbesluit verricht en beschikt over 
voldoende onderzoekscapaciteit, kennis, expertise en onafhankelijkheid. De 
burgemeester selecteert het onderzoeksbureau, nadat de Raad dit 
Uitvoeringsbesluit heeft aangenomen, na een openbaar aanbestedingstraject.

Integriteit: is de persoonlijke eigenschap, karaktereigenschap van een 
individu, die inhoudt dat de betrokkene eerlijk en oprecht is en niet 
omkoopbaar is, wat degene zegt dat ook doet en doet datgene wat degene 
zegt, heeft geen verborgen agenda en veinst geen emotie(s) en houdt zich aan 
regels vastgelegd in wetten, codes en regelingen

Integriteitsschending: een gedraging die niet eerlijk of oprecht is, omkoping, 
het niet doen wat hij/zij zegt en niet zegt wat hij/zij doet, het voeren van een 
verborgen agenda, het veinzen van emoties en het zich niet houden aan 
regels vastgelegd in wetten, codes en regelingen

Integriteitsmelding: een schríftelijk stuk ( op welke drager dan ook of 
digitaal), waarin diegene die die melding doet het vermoeden van een 
integriteitsschending weergeeft en zoveel als mogelijk onderbouwt met 
feiten, waarop die melding door die melder is gebaseerd;

Melder: een ieder die een integriteitsmelding doet;
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Steunpunt: het Steunpunt Integriteitsonderzoek politieke ambtsdrager 
(onderdeel van het CAOP);

Seniorenconvent: een overlegplatform namens de Raad voor vertrouwelijke 
en spoedeisende kwesties, zoals bedoeld in artikel 2a van het Reglement van 
Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad, gemeente 
Bloemendaal 2020;

Coördinatie:

1 : het begeleiden en het toezicht houden op het proces, in die zin dat de 
burgemeester de termijnen, zoals in de Verordening en het 
Uitvoeringsbesluit opgenomen in de gaten houdt en zo nodig de op dat 
moment behandelende instantie erop wijst dat de termijnen in de 
Verordening dan wel het Uitvoeringsbesluit dreigen te worden overschreden 
en die instantie verzoekt zich daar aan te houden.

2 : toezien dat een ieder die belanghebbende in deze procedure is (in ieder 
geval melder en beklaagde), tijdig de stukken toegestuurd krijgt;

Schríftelijk: waar in de Verordening dan wel het Uitvoeringsbesluit sprake is 
van ’schríftelijk’ kan dat betekenen een uiting op wat voor drager dan ook 
inclusief e-mail;

Cluster: meldingen over het zelfde onderwerp en dezelfde beklaagde.

Hoofdstuk 2: Instellingen

Artikel 2: Commissie Integriteit.

Er is een Commissie voor onderzoek van een integriteitsmeldingen ten 
aanzien van politieke ambtsdragers;

De Commissie wordt door de Raad ingesteld en aangeduid als de Commissie 
Integriteit;
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De Commissie onderzoekt een integriteitsmeldingen, brengt een rapport van 
bevindingen uit en stuurt deze tegelijk aan de burgemeester en aan de 
fractievoorzitters in de gemeenteraad;

Artikel 3: Samenstelling van de Commissie

De Commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden;

De leden van de Commissie worden door de gemeenteraad benoemd;

De leden bepalen onderling wie van hen voorzitter en plaatsvervangend 
voorzitter is;

De voorzitter en de leden maken geen deel uit en werken niet onder 
verantwoordelijkheid van de bestuursorganen;

De voorzitter en de leden zijn niet woonachtig in de gemeente Bloemendaal; 

Artikel 4 :Secretaris

De Commissie wordt bij haar werkzaamheden ambtelijk ondersteund door 
een ambtelijk secretaris;

De ambtelijk secretaris is een door de burgemeester aangewezen ambtenaar. 
De burgemeester kan meerdere personen als ambtelijk secretaris aanwijzen. 
De burgemeester doet van deze aanwijzing onverwijld schríftelijk melding 
aan het seniorenconvent.

De ambtelijk secretaris draagt zorg voor de agendaplanning, de 
verslaglegging en de vorming van dossiers.

De ambtelijk secretaris stelt de brieven van de Commissie Integriteit in 
concept op, legt deze voor aan de voorzitter en na akkoord laat deze 
ondertekenen door de voorzitter.

Artikel 5: Zittingsduur

De voorzitter en de leden van de Commissie Integriteit worden benoemd 
voor een termijn van vier jaar met de mogelijkheid een keer herbenoemd te
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worden. De herbenoeming is eveneens voor een periode van vier jaar. De 
herbenoeming vindt plaats door de Raad.

De voorzitter en de leden van de Commissie kunnen op elk moment ontslag 
nemen. Zij doen daarvan schríftelijk mededeling aan de Raad.

De aftredende of ontslagnemende voorzitter of leden van de Commissie 
blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 6: Taken voorzitter.

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor tijdige en periodiek bijeen 
roepen van de Commissie, het leiden van de vergaderingen, het uitvoeren 
van het onderzoek conform het Uitvoeringsbesluit en het bevorderen van een 
zorgvuldige advisering.

Bij ontstentenis van de voorzitter wordt zijn functie waargenomen door de 
vervangend voorzitter.

Artikel 7: Niet deelneming aan het onderzoek

De voorzitter en de leden van de Commissie nemen niet deel aan het 
onderzoek indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding is. Zij laten zich 
zo nodig vervangen.

Hoofdstuk 3: Vergoedingen.

Artikel 8: Vergoeding voor werkzaamheden

De voorzitter en de leden van de Commissie ontvangen vergoeding voor het 
uitvoeren van een onderzoek van een integriteitsmelding.

De vergoeding bedraagt č 500 per onderzoek per lid van een 
integriteitsmelding of een cluster van integriteitsmeldingen over eenzelfde 
feitencomplex.

Het is aan de Commissie om te beoordelen of een gecombineerd onderzoek- 
per cluster-mogelijk is, daarbij geldt als norm voor het beoordelen of het een
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cluster is of niet, dat meldingen over het zelfde onderwerp en dezelfde 
beklaagde gezien moeten worden als één cluster.

De voorzitter en leden van de Commissie ontvangen een vergoeding voor de 
reiskosten, gemaakt ten behoeve van een onderzoek.

Hoofdstuk 4: Werkzaamheden

Artikel 9: Onderzoek door de Commissie

De Commissie onderzoekt de integriteitsmelding.

Bij het onderzoek neemt Commissie Integriteit de bepalingen uit het 
Uitvoeringsbesluit in acht en wijkt daar niet van af.

De Commissie richt haar onderzoek naar eigen inzicht in met inachtneming 
van de bepalingen uit de Verordening en het Uitvoeringsbesluit.

Ten behoeve van het onderzoek is de Commissie bevoegd bij de 
burgemeester alle inlichtingen in te winnen die zij voor de vorming van een 
advies nodig acht. De burgemeester is verplicht aan de Commissie de 
gevraagde informatie te verschaffen en bericht daarvan de Ínhoud gelijktijdig 
aan de leden van het seniorenconvent

De ínhoud van de door de burgemeester verstrekte informatie kan vanwege 
mogelijk het vertrouwelijke karakter gebaseerd op de WOB uitsluitend ter 
kennisneming van de Commissie en aan het seniorenconvent worden 
voorgelegd.

De Commissie vergadert zoveel als zij nodig acht, ter bespreking van 
procedurele en inhoudelijke aspecten van het onderzoek. De Commissie 
vergadert in beslotenheid.

Tijdens het onderzoek hoort de Commissie in ieder geval de beklaagde en de 
melder. Daarnaast kan de Commissie op verzoek van melder en I of de 
beklaagde getuigen dan wel deskundige(n) horen dan wel raadplegen. Van 
alle gesprekken wordt een woordelijk verslag gemaakt. Daarbij worden ook 
de vragen I opmerkingen gesteld door leden van de Commissie in het verslag 
opgenomen.
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Van het eventueel afzien van het horen van getuigen dan wel deskundigen 
beslist de Commissie gemotiveerd en schriftelijk en stuurt die beslissing 
gelijktijdig met het onderzoeksrapport aan de burgemeester en aan de leden 
van het seniorenconvent.

Voor de uitvoering van het onderzoek kan de Commissie het Steunpunt 
Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers om advies vragen.

De Commissie Integriteit beoordeelt na de ontvangst van de melding of dit 
een integriteitsmelding is of anderszins bijvoorbeeld een klacht of uiting van 
ernstig ongenoegen, in welk geval de regels van deze Verordening en het 
Uitvoeringsbesluit van toepassing blijven. De Commissie Integriteit kan de 
"Wegwijzer Vermoeden integriteitsschending politieke ambtsdragers" van 
het CAOP bij haar beoordeling en advies betrekken.

De Commissie stelt een rapport van bevindingen op en stuurt dit rapport 
gelijktijdig naar de melder en de beklaagde.

De Commissie stelt de melder en de klager in de gelegenheid om binnen een 
door haar te stellen termijn, die tenminste twee weken bedraagt vanaf het 
moment van verzending, eventueel op- en/of aanmerkingen in te brengen. De 
reactie wordt schriftelijk vastgelegd en herleidbaar en separaat opgenomen in 
het rapport van bevindingen.

Indien de Commissie adviseert om een nader onderzoek door een extern 
onderzoeksbureau in te laten stellen, stelt de Commissie gelijktijdig een 
onderzoeksopdracht op.

De Commissie zendt het rapport van bevindingen (inclusief de eventuele 
reacties van melder en beklaagde) en de eventuele onderzoeksopdracht aan 
de burgemeester, aan de leden van het seniorenconvent, aan de melder en 
aan de klager.

Hoofdstuk 5: Slotbepalingen

Artikel 10: Bezwaar en beroep

Tegen besluiten van de Raad gebaseerd op deze Verordening en het 
Uitvoeringsbesluit staat bezwaar en beroep open op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht. Tegen besluiten van de Commissie Integriteit en het
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onderzoeksbureau staat tussentijds geen bezwaar en beroep open anders dan 
tegen het uiteindelijke besluit van de Raad.

Artikel 11: Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op... november 2020. Gelijktijdig met de 
inwerkingtreding van deze Verordening vervalt hij hiermee Verordening ...

Artikel 12: Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Commissie 
Integriteit, gemeente Bloemendaal 2020

Aldus vastgesteld op .... november 2020 

De gemeenteraad van Bloemendaal,

, Burgemeester

, Griffier
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Uitvoeringsbesluit integriteitsmeldingen politieke ambtsdragers, gemeente
Bloemendaal 2020.

Hoofdstuk 1: begripsbepalingen

In dit Uitvoeringsbesluit worden de begripsbepalingen verstaan zoals vastgesteld in 
de Verordening Commissie Integriteit, gemeente Bloemendaal 2020.

Hoofdstuk 2: processtappen integriteitsmeldingen

Artikel 1:

1. Integriteitsmeldingen worden schríftelijk gedaan bij de burgemeester, die 
verantwoordelijk is voor de coördinatie van het onderzoeksproces.

2. Integriteitsmeldingen over de burgemeester worden schríftelijk gedaan bij de 
locoburgemeester, die als dan verantwoordelijk is voor de coördinatie van 
het onderzoeksproces.

3. Integriteitsmeldingen over het college, inclusief de burgemeester, worden 
schríftelijk gedaan bij de burgemeester die verantwoordelijk blijft voor de 
coördinatie van het onderzoeksproces ondanks dat hij of zij daar persoonlijk 
bij betrokken kan zijn.

4. De burgemeester kan ook uit eigener beweging kennisnemen van een 
vermoeden van een integriteitsschending en kan, na beoordeling op 
betrouwbaarheid van de informatie, in die gevallen een integriteitsmelding 
opstellen, gebaseerd op zijn waarneming voor onderzoek sturen aan de 
Commissie Integriteit.

5. Indien uit het onderzoek door de Commissie Integriteit het vermoeden rijst 
van een valse beschuldiging - in de zin van het Wetboek van Strafrecht - 
kan de burgemeester na het consulteren van het seniorenconvent actie 
ondernemen tegen de melder in de vorm van een nader feitenonderzoek door 
de Commissie Integriteit of een aangifte of een melding doen bij de politie;

6. In alle in dit Uitvoeringsbesluit en de Verordening genoemde handelingen 
wordt niet alleen de melder, maar ook de beklaagde, uiterlijk binnen een 
week nadat de handeling heeft plaats gevonden, schríftelijk door de 
burgemeester op de hoogte van gesteld met toezending van alle daarbij



behorende stukken en hebben daarbij het recht om schriftelijk te reageren, 
zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2: Ontvangst van de melding door de burgemeester.

1. De burgemeester neemt de integriteitsmeldingen in ontvangst.
2. De burgemeester stuurt onverwijld een ontvangstbevestiging aan de 

melder.
3. De burgemeester stuurt altijd onverwijld de beklaagde de ontvangen 

melding, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om de integriteitsmelding 
geheim te houden zoals bedoeld in het Wetboek van Strafvordering en de 
Algemene wet bestuursrecht;

4. De burgemeester stuurt de integriteitsmelding, binnen een week na 
ontvangst, aan de Commissie Integriteit.

5. Indien de melding betrekking heeft op een feitencomplex, dat in een 
eerdere procedure is afgehandeld, meldt de burgemeester dit aan de 
Commissie Integriteit en zendt daarbij de commissie integriteit de daarbij 
behorende stukken.

Artikel 3: Onderzoek door de Commissie Integriteit.

1. De Commissie Integriteit onderzoekt, binnen 8 weken na ontvangst van de 
melding, de integriteitsmelding;

2. Mocht de Commissie Integriteit niet binnen deze termijn het onderzoek 
kunnen afronden, dan meldt zij dat voor het verstrijken van deze termijn 
schriftelijk aan de burgemeester, de melder en de beklaagde en geeft zij aan 
naar schatting hoeveel tijd zij hiervoor nog nodig heeft;

3. De Commissie Integriteit kan het Steunpunt om advies vragen;

4. De Commissie Integriteit beoordeelt na de ontvangst van de melding of dit 
een integriteitsmelding is of anderszins bijvoorbeeld een klacht of uiting van 
ernstig ongenoegen, in welk geval de regels van deze Verordening en het 
Uitvoeringsbesluit van toepassing blijven. De Commissie Integriteit kan de 
“Wegwijzer Vermoeden integriteitsschending politieke ambtsdragers” van 
het CAOP bij haar beoordeling en advies betrekken.
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5. De Commissie Integriteit betrekt tevens in haaar rapport en haar advisering 
de vraag over het niet ontvankelijk zijn dan wel het al of niet terecht in 
behandeling nemen van een melding, waaronder schijnbaar serieuze I 
terechte integriteitsmeldingen, die gescheiden kunnen worden van minder 
serieuze I ernstige meldingen, zoals onder andere bedoeld in de "Wegwijzer 
Vermoeden integriteitsschending politieke ambtsdragers”.

6. De Commissie Integriteit betrekt bij de aanvang van haar onderzoek, naast 
de vraag of er sprake is van een integriteitsmelding dan wel een klacht, mede 
het oordeel of er sprake is van een schijnbaar serieuze/terechte 
integriteitsmelding dan wel van een minder serieuze/emstige melding en 
naar aanleiding van dat oordeel rapporteert de Commissie de burgemeester 
en de fractievoorzitters over haar oordeel met betrekking tot het al of niet 
tussentijds beëindigen of uitbreiden dan wel doorgaan met het onderzoek, 
zoals ook bedoeld in de "Wegwijzer Vermoeden integriteitsschending 
politieke ambtsdragers” ( o.a. pagina 34).

7. Indien de Commissie Integriteit oordeelt dat er sprake is van een minder 
serieuze/ minder ernstige melding en dat zij daarom van mening is dat het 
onderzoek tussentijds beëindigd kan worden, wordt dat- tussen- rapport door 
de burgemeester onverwijld voorgelegd aan de Raad en neemt de Raad haar 
beslissing over het al dan niet beëindigen van het onderzoek in de 
eerstvolgende raadsvergadering na ontvangst van dat rapport. Ook tegen dit 
besluit van de Raad staat — in volle omvang - bezwaar en beroep open op 
grond van de Awb.

8. De Commissie Integriteit hoort de betrokken beklaagde en de melder en kan 
andere betrokkenen dan wel getuigen, opgegeven door de melder dan wel de 
beklaagde, op diens verzoek horen. Het afzien van het horen van getuigen 
wordt door de Commissie bij haar eindverslag deugdelijk en onderbouwd 
gemotiveerd, zoals bedoeld in het Wetboek van Strafvordering. Van dat 
hoorgesprek wordt een letterlijk verslag gemaakt;

9. De Commissie Integriteit stelt een rapport van bevindingen op.

10. Het rapport van bevindingen bevat in elk geval: de integriteitsmelding, het 
gespreksverslag, de verslagen van het horen van de getuigen, de bevindingen 
en een conclusie waarin de vraag of er sprake is van een integriteitschending 
dan wel anderszins een klacht wordt beantwoord;

11. De conclusie kan de volgende uitkomsten bevatten:
integriteit is niet geschonden nader onderzoek is niet noodzakelijk;
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er is een redelijk vermoeden van een strafbaar feit;
integriteit, anders dan een strafbaar feit, is geschonden;
een nader onderzoek door middel van het horen van getuigen en/ of
deskundigen is noodzakelijk;
een nader onderzoek door een extern onderzoeksbureau is noodzakelijk; 
indien er sprake is van een klacht: een advisering omtrent de afdoening

12. De Commissie Integriteit stuurt het rapport van bevindingen aan melder en 
beklaagde en geeft beide de gelegenheid om een schríftelijke reactie te geven 
op het rapport. Deze reactie(s) worden separaat opgenomen in het rapport 
van bevindingen.

13. Indien de Commissie Integriteit adviseert om een nader onderzoek door 
middel van het horen van getuigen en deskundigen te laten instellen, doet zij 
dat schríftelijk aan het seniorenconvent en verzoekt daarmee de raad om 
daarvoor zo nodig extra budget te verstrekken. Het seniorenconvent I de 
Raad kan niet treden in het oordeel van de Commissie Integriteit om dat 
onderzoek uit te voeren;

14. Indien de Commissie Integriteit adviseert om een nader onderzoek door een 
extern onderzoeksbureau in te laten stellen, stelt het gelijktijdig een 
onderzoeksopdracht op. Bij dat advies vraagt het seniorenconvent de Raad 
via het seniorenconvent daarvoor zo nodig extra budget te verstrekken. Het 
seniorenconvent/de Raad kan niet treden in het oordeel van de Commissie 
Integriteit om dat onderzoek uit te voeren;

15. De onderzoeksopdracht bevat tenminste de volgende elementen:
De aanleiding van het onderzoek;
een duidelijk omschreven doel/ opdracht; 
de onderzoeksvragen.

16. De Commissie Integriteit zend het rapport van bevindingen en de eventuele 
zoeksopdracht aan de burgemeester en aan alle fractievoorzitters.

17. Op het onderzoek van de Commissie Integriteit is de Algemene wet 
bestuursrecht ook van toepassing, met dien verstande dat geen bezwaar en 
beroep open staat van I tegen een besluit van de Commissie Integriteit.
Tegen besluiten van bijvoorbeeld het niet horen van getuigen door de 
Commissie Integriteit kan slechts bezwaar en beroep worden aangetekend 
gelijktijdig na en tegen het besluit van de Raad. Onverlet zijn de bepalingen
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van het Wetboek van Strafvordering van toepassing mocht er sprake zijn van 
een melding of aangifte.

Artikel 4: Behandeling in het seniorenconvent.

1. De burgemeester stuurt het volledige rapport van bevindingen van de 
commissie integriteit aan het seniorenconvent.

2. De burgemeester, als voorzitter van het seniorenconvent, belegt binnen twee 
weken een vergadering van het seniorenconvent.

3. Leden van het seniorenconvent laten zich vervangen, indien zij zelf te 
integriteitsmeldingen hebben gedaan of de integriteitsmeldingen hem I haar 
betreft.

4. Het seniorenconvent bespreekt slechts het rapport van bevindingen van de 
Commissie Integriteit en de door de burgemeester te nemen vervolgstappen 
volledig conform het advies en het oordeel van de Commissie Integriteit.

5. Het seniorenconvent en de burgemeester geven geen oordeel over de 
conclusie uit het rapport noch kunnen daar enige wijziging in aan brengen;

6. Ingeval van een integriteitsschending (conclusie met uitkomst uit het rapport 
van de Commissie Integriteit) bespreekt het seniorenconvent tezamen met de 
burgemeester, in die hoedanigheid en niet als voorzitter van het 
seniorenconvent, de wijze van afdoening en daarbij heeft zij slechts twee 
mogelijkheden: bespreking van de conclusie in de Raad of een andere wijze 
van afhandeling zoals weergegeven door de Commissie Integriteit.

Artikel 5: V ervolgstappen.

1. Na bespreking in het Seniorenconvent moet de burgemeester:
a. indien de Commissie Integriteit tot de conclusie komt van een 

vermoeden van een strafbaar feit: een melding of aangifte doen bij de 
politie;

b. indien de Commissie Integriteit tot de conclusie komt van een 
integriteitsschending, al dan niet onder geheimhouding krachtens de 
WOB, aan de Raad zenden of zorgen dat de integriteitsschending op 
een andere wijze, uitsluitend conform het advies van de Commissie 
Integriteit, wordt afgedaan;
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c. indien de Commissie Integriteit tot de conclusie komt van de
noodzaak tot een nader onderzoek, of de Commissie zelf opdracht te 
geven nader onderzoek in te stellen dan wel een extern 
onderzoeksbureau daartoe opdracht te geven, alles uitsluitend 
conform de conclusie van de Commissie Integriteit.

2. De burgemeester informeert onverwijld de melder en de beklaagde 
schríftelijk over de vervolgstappen;

3. De burgemeester informeert onverwijld het college schríftelijk over het 
rapport van bevindingen van de Commissie Integriteit en de genomen 
vervolgstappen, indien de beklaagde een lid van het college is;

Artikel 6: Nader onderzoek door extern onderzoeksbureau.

1. De burgemeester verleent, conform de door de Commissie Integriteit 
geformuleerde onderzoeksopdracht en deze volledig en onveranderd 
ovememend, schríftelijk een opdracht aan een extern onderzoeksbureau.

2. Het onderzoeksbureau voert het nader onderzoek uit op uitsluitend op basis 
van het advies van de Commissie Integriteit en stelt een onderzoeksrapport 
op, binnen acht weken ondertekening van de onderzoeksopdracht. Mocht het 
onderzoeksbureau deze termijn niet halen dan bericht zij dat tijdig zowel aan 
de burgemeester als aan de melder en de beklaagde, waarbij de burgemeester 
onmiddellijk schríftelijk de raad hiervan op de hoogte brengt onder 
gelijktijdige toezending van het bericht van het onderzoeksbureau.

3. Het onderzoeksbureau stuurt het onderzoeksrapport aan de melder en aan de 
beklaagde en geeft beiden de gelegenheid om een schríftelijke reactie te 
geven op het rapport. Deze reactie wordt separaat opgenomen in het 
onderzoeksrapport.

4. Op het onderzoek van het onderzoeksbureau is de Algemene wet
bestuursrecht ook van toepassing, met dien verstande dat geen bezwaar en 
beroep open staat van I tegen een besluit van het onderzoeksbureau. Tegen 
besluiten van bijvoorbeeld het niet horen van getuigen door het 
onderzoeksbureau kan slechts bezwaar en beroep worden aangetekend 
gelijktijdig na en tegen het besluit van de Raad. Onverlet zijn de bepalingen
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van het Wetboek van Strafvordering van toepassing mocht er sprake zijn van 
een melding of aangifte.

5. Het onderzoeksbureau zendt het finale, derhalve inclusief de eventuele 
reacties van melder en beklaagde, - ongeanonimiseerd- onderzoeksrapport 
gelijktijdig aan de Commissie Integriteit, de burgemeester, aan de 
fractievoorzitters, aan de melder en aan de beklaagde.

6. De burgemeester biedt het onderzoeksrapport en het rapport van de 
Commissie Integriteit, al dan niet onder geheimhouding conform de WOB, 
aan de gemeenteraad aan.

7. De burgemeester informeert het college alleen over het onderzoeksrapport 
indien de betrokken beklaagde een wethouder of lid is van het college.

Artikel 7: Politieke- bestuurlijke behandeling van de integriteitsmelding.

1. De gemeenteraad bepaalt of het rapport van bevindingen van de Commissie 
Integriteit of het rapport van het extern onderzoeksbureau in de openbare of 
in een besloten raadsvergadering wordt behandeld, dit alles uitsluitend op 
grond van de bepalingen in de WOB, waarbij bepalend is of de beklaagde 
een openbare functie bekleedt en indien dat het geval mocht zijn dan dient 
het rapport I de rapporten openbaar behandeld te worden en de naam van de 
melder geanonimiseerd te worden.

2. De gemeenteraad zal vervolgens op basis van de onderzoeksresultaten een 
oordeel vormen over (de consequenties van) het onderzoeksrapport.

3. De bepalingen van de Awb zijn van toepassing op deze behandeling en de 
besluiten van de Raad.

Artikel 8: Aangifte of melding hij de politie:

1. Als er in enige fase van de behandeling van de integriteitsmelding een 
vermoeden is van een (ambts-)misdrijf, doet de burgemeester, na melding 
daarvan door de Commissie Integriteit en berichtgeving aan het 
seniorenconvent, in ieder geval aangifte of melding bij de politie, zoals 
genoemd in artikel 161 of 162 van het Wetboek van Strafvordering.

Pagina 7 van 10



2. Vanaf het moment van aangifte of melding is alle informatie beschikbaar 
voor de politie.

3. Bij aangifte of melding als gevolg van verdenking van een ambtsmisdrijf, 
wordt het verdere onderzoek naar de integriteitsmelding opgeschort.

Artikel 9: communicatie.

1. De burgemeester zorgt, namens de gemeente, voor de interne communicatie.

2. Bij een integriteitsmelding over de burgemeester ligt de interne 
woordvoering bij de locoburgemeester.

3. Bij een integriteitsmelding ten aanzien van het hele college inclusief de 
burgemeester ligt de interne woordvoering bij de burgemeester.

4. In beginsel ligt de externe woordvoering bij de burgemeester, met dien 
verstande dat als bijvoorbeeld een raadslid over de melding extern wordt 
benaderd, hij /zij daarbij de benodigde terughoudendheid in acht neemt, 
zonder dat dit het raadswerk beperkt. In beginsel is terughoudendheid zowel 
voor de burgemeester als voor een raadslid het uitgangspunt, mede gezien de 
invloed die een integriteitsmelding kan hebben op een persoon en zijn 
positie, waarbij anderzijds de transparantie, de openheid alsmede de functie 
van de beklaagde als publiek persoon, door de burgemeester en het raadslid 
bij die externe handeling betrokken dienen te worden.

5. Als de pers in een bepaalde kwestie op de hoogte gesteld zal of moet worden 
zal de burgemeester als woordvoerder namens de gemeente de pers te woord 
staan, waarbij het onder punt 4 gestelde uitgangspunt is. De burgemeester 
doet dit schriftelijk. Gelijktijdig met het verzenden van het bericht aan de 
pers stuurt de burgemeester dat bericht aan alle raadsleden en duo-raadsleden 
alsmede aan de melder en de beklaagde.

6. Mocht een van de betrokkenen, dan wel een lid van het college dan wel een 
raadslid, benaderd worden door de pers om hierover zijn of haar mening te 
geven, dan geldt nadrukkelijk het onder 4 bepaalde.

Hoofdstuk 3: Slotbepalingen.
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Artikel IQ: Jaarverslag

1. De burgemeester stelt jaarlijks een rapportage op over de uitvoering van deze 
regeling, welke wordt opgenomen in het jaarverslag van de gemeente, en legt 
dat binnen drie maanden na de afloop van het jaar daarvoor over aan de 
Raad.

2. De rapportage bevat in ieder geval de informatie over het aantal 
integriteitsmeldingen, een indicatie van de aard van integriteitsmeldingen en 
de uitkomsten van de onderzoeken.

3. Ten aanzien van de rapportage van de burgemeester geldt dat ten aanzien 
van een persoon in een publieke functie, dat deze niet geanonimiseerd wordt. 
In de rapportage moet de burgemeester derhalve naam en functie noemen.
De inwoners hebben recht om te weten om welke openbare functie het gaat 
en wie die bekleed of bekleedde.

Artikel 11: Evaluatie

1. Het Uitvoeringsbesluit Integriteitsmeldingen wordt binnen 6 maanden na 
inwerkingtreding geëvalueerd, of zoveel eerder als de gemeenteraad dit 
wenst.

2. Indien in de 6 maanden na inwerkingtreding geen integriteitsmeldingen 
zijn behandeld, wordt de evaluatie opgeschort naar het tijdstip waarop in 
ieder geval twee integriteitsmeldingen zijn behandeld en geldt het 
hieronder 1 bepaalde.

Artikel 12: Inwerktreding.

Dit protocol treedt in werking op.........en tegelijkertijd vervalt alsdan de
Verordening ... uit..

Artikel 14: Overgangsrecht

Ten aanzien van integriteitsmeldingen, die zijn ingediend voor 
inwerkingtreding van dit protocol en waarover door de raad nog geen 
eindbesluit is genomen, kunnen op verzoek van de melder, worden 
beoordeeld op basis van dit protocol.

Alle per 1 september 2020, behandelingen van lopende integriteitsmeldingen 
worden aangehouden I opgeschort totdat:
ten eerste de burgemeester de melders schríftelijk heeft bericht, of zij van 

deze mogelijkheid conform het overgangsrecht gebruik wensen te maken

ten tweede de melder aan de burgemeester schríftelijk bericht heeft, gebruik 
te willen maken van dit overgangsrecht. De melder moet dan wel binnen 
twee weken nadat hij/ zij dat bericht heeft ontvangen, de burgemeester van
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zijn I haar wens schríftelijk op de hoogte brengen. De opschortingstermijn 
loopt dan door tot en met die 2 weken na verzending van dat bericht.

Artikel 14: citeertitel

Deze Uitvoeringsregeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling 
Integriteitsmeldingen politieke ambtsdragers, gemeente Bloemendaal 2020.

Aldus vastgesteld op ...

De gemeenteraad van Bloemendaal,

, Burgemeester

, Griffier
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