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Amendement INTEGRITEITSPROTOCOL EX-politieke ambtsdragers Bloemendaal 2020

Corsanummer:

Van: CDA, GrL, LB
Bloemendaal

Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: Raadsvoorstel 2020003871

De raad, in openbare vergadering bijeen op 12 november 2020,

Betreft: de artikel 3, tweede lid en derde lid, in het concept-protocol:
“3.2 Meldingen over schendingen in het verleden, waarvan het aannemelijk is dat door het verloop der tijd 
onvoldoende bewijs voorhanden is, worden niet in behandeling genomen.
3.3 Het doen van een onderzoek naar personen die geen politieke ambt meer bekleden, wordt in beginsel niet 
uitgevoerd. “

Overwegingen
a. Artikel 3, tweede lid en derde lid, bevatten criteria voor ontvankelijkheid/verdere behandeling die te 
veel ruimte geven voor interpretatie/discussie. Deze discussie heeft afbreukrisico voor de burgemeester 
als onafhankelijke 'hoeder van integriteit'.
b. Een ex politieke ambtsdrager kan/ mag zich niet meer verantwoorden in het politieke debat en 
politieke gevolgen van een integriteitsonderzoek zijn niet meer op die persoon van toepassing. In een 
bijzonder geval zou een integriteitsonderzoek na aftreden nog wel gepast zijn, namelijk als:
- de betreffende persoon snel is afgetreden om een dergelijk onderzoek naar zijn integriteit te 
voorkomen en er dus ook geen politiek debat/verantwoording is geweest;
- als het waarschijnlijk wordt geacht dat een niet-verjaard en niet aangegeven misdrijf is gepleegd.
De onafhankelijke integriteitscommissie kan beoordelen of zo'n situatie van toepassing is.
c. Het onderzoek van de commissie kan opleveren dat er een gebrek aan bewijzen/feiten is voor een 
goede beoordeling. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als het handelen in een ver verleden heeft 
plaatsgevonden. Een bepaling daarover is niet nodig (want de commissie komt wel met haar 
bevindingen), maar kan voor de duidelijkheid in artikel 4 wel worden opgenomen.

Besluit: de artikelen 3 en 4 van het Protocol Integriteitsmeldingen politieke ambtsdragers Bloemendaal 
2020 als volgt te wijzigen:

» Het tweede en het derde lid van artikel 3 vervallen, onder vernummering van het vierde lid tot 
en met het zevende lid tot het tweede lid tot en met het 5 lid.

« Onder vernummering van het tweede lid tot en met het tiende lid worden twee leden in artikel 
4 ingevoegd, luidende:

4.2 Zodra blijkt dat over een melding onvoldoende aanwijzingen/gegevens voorhanden zijn, 
wordt deze niet verder behandeld;
4.3 Het doen van een onderzoek naar personen die geen politieke ambt meer bekleden, 
wordt alleen uitgevoerd indien het een vermoedelijke integriteitsschending betreft die niet 
langer dan 12 jaar geleden heeft plaatsgevonden en de melder heeft aangegeven welk 
belang de gemeenteraad heeft bij het onderzoek en eventuele bespreking van de 
onderzoeksuitkoms

Ingediend door CDA, LB, GrL ...


