
di 10-11-2020 18:43 

Van: Marielys Roos 

Aan: Griffie 

op het RIS 

 

 

Graag zie ik onderstaand cursief gedrukte teksten (het zijn er 2) op het RIS voor morgenavond. 

 

Mvrgr, 

 

Marielys Roos 

 

 

 

Van: Marielys Roos  

Verzonden: dinsdag 10 november 2020 18:41 

Onderwerp: enkele vragen aan GrL en CDA over het tweede amendement 

 

Beste Richard en Bob, 

 

Nav het tweede amendement mbt het integriteitsprotocol, dwz de verduidelijking van de toelichting 

het volgende: 

 Wat bedoelen jullie met ‘besloten’ vergadering van het seniorenconvent. Is dat besloten in de 

zin van: niet openbaar. Is het besloten in de zin van: hieraan mogen alleen 

fractievoorzitters deelnemen? Is het besloten als in ‘geheim’, is het besloten als in 
‘vertrouwelijk’? Wat betekent dit voor de andere raadsleden? Mogen die wel of niet 

worden gekend in wat hierin is besproken? 

 Komt de reactie van de persoon tegen wie de melding is gericht, ook in het jaarverslag? 

Wat is het doel van het opnemen van de individuele meldingen in het verslag? Ik moet 

bekennen dat ik grote moeite heb met jullie voorstel om individuele meldingen in het 

jaarverslag op te nemen. Wat willen jullie hiermee bereiken?  

 

Mvrgr, 

Marielys Roos 

 

Nb: ook hier graag antwoord op de vragen die zwart gedrukt staan hierboven. 

 

 

 

 

Van: Marielys Roos  

Verzonden: dinsdag 10 november 2020 18:24 

Onderwerp: enkele vragen aan GrL en CDA 

Urgentie: Hoog 

 

Beste Richard en Bob, 

 

 Het amendement dat jullie hebben gemaakt houdt in dat ex-wethouders niet meer aan een 

onderzoek zullen worden onderworpen. Er staat bij ‘in beginsel’. Wat dat inhoudt is 
onduidelijk. Wanneer is iets een beginsel en wanneer niet? 

 



 Wat ik niet begrijp is wat er gebeurt als sprake is van een vermoeden van een strafbaar feit 

gepleegd door een ex-wethouder. Wat gebeurt er dan in jullie visie? Als ik het protocol lees, 

gaat eerst de integriteitscommissie zich hierover buigen. Klopt dat in jullie ogen? 

 

 Strafrecht hoort niet thuis in een integriteitsprotocol. In het protocol staat het volgende o.a.: 

 

integriteitsschending:  

een politieke ambtsdrager die zijn positie misbruikt of zich niet aan (ongeschreven) regels, normen of 

moraal houdt. Hierbij kan het gaan om:  

-corruptie, fraude en diefstal; -dubieuze giften en beloften; -onverenigbare nevenfuncties, activiteiten 

en/of contacten; -misbruik van positie en belangenverstrengeling; -misbruik, manipulatie of lekken 

van (geheime) informatie; -discriminatie, (seksuele) intimidatie en onfatsoenlijke 

omgangsvormen;en/of -verspilling en wanprestatie. 

Als ik hier alleen al het voorbeeld ‘diefstal’ noem, dan is duidelijk dat in dit protocol onder de noemer 
‘integriteitsschending’ ook een strafbaar feit wordt begrepen. Dat lijkt me zeer problematisch. 

Strafbaar handelen valt op grond van de trias politica niet onder de burgemeester of de 

gemeenteraad maar onder Justitie. Het is niet de burgemeester, niet de raad, niet een 

integriteitscommissie die aan zet is. Dat is het OM. De route bij een vermoeden van een strafbaar feit 

is dat de burgemeester dit meldt bij het OM of de Rijksrecherche. En dat het een ex-wethouder betreft 

doet er niet toe.  

 

 Onvoldoende bewijs: wat is dat? zie hetgeen Leonard daarover heeft opgemerkt. Bovendien: 

het onderzoek naar het wel of niet hebben gepleegd van een strafbaar feit is wederom weer 

iets dat bij het OM ligt. Voldoende bewijs is niet een beoordeling die een commissie moet 

maken; 

 Kan een ex-wethouder niet worden onderworpen aan een integriteitsonderzoek? Ik vraag 

me af waarom niet. Het zal geen consequenties hebben voor de persoon zelf maar we hebben 

in ons bestel te maken met continuiteit van bestuur. En als een wethouder niet integer heeft 

gehandeld, ook al is hij opgestapt, dan nog is in mijn ogen een onderzoek gerechtvaardigd als 

de omstandigheden dat rechtvaardigen. Al was het maar om te bepalen of beleid moet 

worden bijgesteld of besluiten worden teruggedraaid of inwoners die door het niet integer 

handelen van een ex-wethouder schade hebben geleden. 

 

Ik hoor graag jullie reactie op de zwart gemarkeerde vragen miv de toelichting die ik heb verstrekt. 

 

Mvrgr, 

 

Marielys Roos 
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