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Geacht college, 

 

Nav uw brief: 

 

U kent het vervalste besluit. Dat is op 12 april 2016 getekend door de heer Heijink en X.  

Ik heb daarvan aangifte gedaan. Die aangifte is gemotiveerd. Dat gaat echt over veel meer dan het 

u ifor ere  va  besluitvor i g zoals u dat zelf oe t. 
 

Uw brief vind ik niet verhelderend. Reden voor mij opnieuw vragen aan u te stellen. 

 

1.       U antwoordt niet de vraag. Ik wil van u weten welke stukken volgens u op 4 november 2014 

geheim zouden zijn verklaard. U moet dan toch weten welke stukken dat betreft? Dat vraag 

ik aan u. Ik heb nl geen idee wat u bedoelt. U verklaart heel veel geheim of vertrouwelijk en 

zelfs als het er niet op staat, zou ik dat moeten weten? Zie uw brief aan mij dd 27 september 

2017. Het is niet te zien aan de buitenkant. Ik heb dus geen flauwe notie; 

2.       Ik vraag of u ook stukken geheim hebt verklaard die u met de pers hebt gedeeld en dan krijg 

ik te horen dat ik het zelf moet weten? U weet toch wat en wanneer u met de pers hebt 

gedeeld en of u op die stukken geheimhouding zou hebben opgelegd?  

3.       Hetzelfde geldt uiteraard voor het delen van informatie met de heer Fennema. Hij geeft zelf 

toe dat hij met De Rooij heeft gesproken over de inhoud van stukken. U weet dan toch ook 

wat er met hem is besproken? Ik verzoek u de apps en de correspondentie van mevrouw De 

Rooij met haar privé-mail ter beschikking te stellen en haar privé-telefoon; 

4.       Bevat uw besluit van 7 maart 2019 een verwijzing naar de tweede en eerste fase van het 

onderzoek door Integis? Kunt u mij die precieze passage in uw besluit toesturen of in uw 

antwoord letterlijk aanhalen? Ik wacht nog op het collegevoorstel bij dit besluit. Wellicht dat 

het daarin staat genoemd. Ik zie dat voorstel zsm van u tegemoet. 

 

Tot slot: ik zal Integis laten weten dat ze die stukken die ik heb aangemerkt als zijnde relevant voor 

hun onderzoek, moeten opvragen bij u. 

 

 

Graag verneem ik zsm van u en in ieder geval binnen de afgesproken termijn. 

 

Mvrgr, 

Marielys Roos 

Hart voor Bloemendaal 
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