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Geachte mevrouw Roos,

Op 2 oktober 2017 heeft u artikel 40 RvO vragen gesteld over de Archiefwetverordening inzake een 
mail aan de heer Schneiders. In deze brief leest u onze antwoorden.

Vraag 1
In uw antwoord van 12 juli 2017 staat onder punt 4 dat de zoekterm wordt uitgebreid met 'Botter'. 
Kunt u mij laten weten welke zoektermen u hebt ingevoerd en in welke combinatie en op welke 
mailadressen?

Antwoord 1
Het recherchebureau heeft destijds in overleg met aanvrager samengestelde lijst van zoektermen 
gebruikt om in de back-up systemen van de gemeente Bloemendaal te zoeken. Het resultaat daarvan 
is separaat opgeslagen op een gegevensdrager. Binnen dat resultaat (de 400.000 pagina's) zullen wij 
tevens de zoekterm "Botter" invoeren. Mogelijk ten overvloede, ook op de zoekterm 'Fennema" 
gezocht.

Vraag 2
Waar wordt gezocht?

Antwoord 2
Binnen de back-up systemen van de gemeente Bloemendaal. Tijdens de uitvoering door het 
recherchebureau was deze back-up omvangrijker dan tegenwoordig. Sinds de integratie van de ICT 
systemen met de gemeente Heemstede, is het beheer verder geprofessionaliseerd en worden de 
servers efficiënter ingezet. Daardoor wordt de back-up ruimte nu beperkt tot het daadwerkelijke doel 
van een back-up, namelijk na een eventuele storing het bedrijfsproces kunnen herstellen met zo min 
mogelijk verlies aan data. Daarom wordt de back-up van outlook nu na een halfjaar overschreven. 
Ten behoeve van het herstel van bedrijfsprocessen kan derhalve tegenwoordig in outlook maximaal 
een halfjaar worden terug gekeken. Dat halfjaar vangt aan na de datum dat de accounthouder zijn 
mail heeft opgeschoond, bijvoorbeeld omdat de aan hem toegewezen schijfruimte vol is.
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Vraag 3
Wordt er momenteel gezocht, zo ja, door wie, en wanneer is de uitkomst hiervan bekend? Als u nog 
niet aan het zoeken bent: waarom niet, wanneer dan wel en hoe lang moet ik nog wachten? Ik wijs u 
erop dat de heer Schneiders beloofd had te zullen zoeken: concreet en niet in de trant van 'ooit zal er 
wel duidelijkheid komen' want dat is in strijd met de wet en het is bovendien niet integer

Antwoord 3
Zoals al eerder toegelicht worden de 400.000 pagina's zoekresultaat gesorteerd en vervolgens, door 
een voor deze activiteit aangetrokken medewerker, getoetst op de Wet openbaarheid van Bestuur. Dit 
werk zal nog enkele maanden in beslag nemen. Hieraan moet het zoekresultaat naar aanleiding van de 
zoekterm "Botter" nog worden toegevoegd.

Vraag 4
Waarom worden belangrijke mails niet gearchiveerd of zodanig opgeslagen dat wel voldaan wordt aan 
de wet- en regelgeving? Wat ik belangrijk noem is die mails die van belang zijn voor reconstructie van 
feiten, onderzoek, bewijslast ed. De mail van de heer Schneiders van 17 juli jl aan mij gericht is van 
belang ivm bewijslast. Ik verzoek u mij per ommegaande de ontbrekende mails toe te sturen waarom 
ik heb gevraagd. Voor de goede orde: ik ben hier al sinds juli 2015 mee bezig. Ik weet dat ze er zijn 
want ik heb een hele stapel gekregen van een voormalig raadslid. Als u dan denkt dat die lijst die ik nu 
heb, compleet is, dan zeg ik hier meteen dat dat niet het geval is. Uit de mij beschikbare informatie 
blijkt dat er aanzienlijk meer is en moet zijn dan de productie in augustus 2015

Antwoord 4
Het e-mail verkeer wordt bij wijze van back-up, na verwijdering door de accounthouder, tegenwoordig 
gedurende een halfjaar bewaard. Ook de door u bedoelde e-mail van 17 juli jl hebben wij daarom in de 
back-up aangetroffen.
De beantwoording van de vraag of een e-mail ook gearchiveerd dient te worden en zo ja, voor welke 
termijn dat moet gebeuren, is vervat in de "Selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en 
intergemeentelijke organen opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 2017". Ter uitwerking daarvan 
worden e-mail protocollen opgesteld en geactualiseerd. Deze kunnen medewerkers gebruiken bij de 
beantwoording van de vraag of een e-mail moet worden gearchiveerd of niet. Deze beoordeling kan 
alleen worden overgelaten aan de accounthouder van het e-mail postadres als ontvanger en verzender. 
Daarbij is van belang of het stuk relevant is voor een gemeentelijk besluit. Overigens is deze situatie 
van alle tijden, want ook in de tijd van nog schríftelijke stukken, moest de behandelend (ter zake kundig) 
ambtenaar besluiten wat ter archivering werd aangeboden.

Vraag 5
Waar staat in de wetgeving/regelgeving dat een individuele ambtenaar zelf kan beslissen wat 
belangrijk is en wat niet en hoe wordt de beoordeling hiervan geborgd door de gemeente?

Antwoord 5
Zie 4

Vraag 6
Ik heb begrepen dat complete dossiers gewist zijn digitaal in de kwestie Elswoutshoek? Wie heeft 
hiervoor toestemming gegeven, wanneer en waarom en hoe verhoudt zich dat tot de wet?

Antwoord 6
Als u doelt op het verdwijnen van gegevens uit outlook, dan komt dat omdat deze gegevens niet voor 
de gemeentelijke besluitvorming relevant waren. Nadat de functie van back-up door het verstrijken 
van de tijd aan de back-up is ontvallen, worden zoals hierboven toegelicht, deze gegevens 
overschreven.
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Vraag 7
Op mijn bureau ligt een stapel van meer dan 90 stukken van de RCE in de kwestie Elswoutshoek die de 
gemeente niet 'kon vinden', maar die de RCE wel produceerde en ter beschikking heeft gesteld van de 
heer Slewe. Ik heb uit de beantwoording van mijn vragen door u opgemaakt dat dit wellicht te maken 
heeft met verder gaande verplichtingen die op de RCE rusten, maar na bestudering van de wet, is mij 
hiervan niet gebleken. Graag hoor ik van u waarom de gemeente die stukken niet heeft geleverd. Dit 
ivm een onkreukbare en integere overheid. Voor de goede orde: Ik wil u hierbij laten weten dat ik 
geen genoegen neem met de antwoorden die u mij stuurde op 9 juni jl hierover. Daar kom ik nog in 
een separate brief op terug;

Antwoord 7
Wij hebben in dit verband niets toe te voegen aan ons antwoord van 9 juni 2017

Vraag 8
Voor de rechter is eind augustus 2014 verklaard door de huisadvocaat dat de mails waar de heer 
Slewe naar op zoek was, niet meer te traceren waren. Ik was bij die zitting aanwezig en heb direct een 
verslag gemaakt. Deze uitlating is in strijd met de waarheid. Het is mij opgevallen dat de huisadvocaat 
wel vaker zaken vertelt die de waarheid geweld aandoen, dan wel dat hij zaken heel anders voorstelt 
of inkleurt dan ze zijn. De heer Schneiders wist mij te vertellen dat een advocaat mag liegen voor de 
rechter. Dat lijkt mij niet integer en ik kan me niet voorstellen dat u dat goedkeurt. Hoe kan het zijn 
dat dit aan de rechter is verteld door de huisadvocaat?

Antwoord 8
De advocaat heeft naar de kennis van dat moment naar eer en geweten geantwoord. Wij laten 
overigens deze kwalificaties voor uw eigen rekening.

Vraag 9
Iemand van ICT afdeling van de gemeente heeft in augustus 2014 ook tegen de bestuursrechter 
gezegd dat er geen back-up meer was en dat de informatie waarom werd verzocht door onze inwoner, 
niet meer geproduceerd kon worden maar dat dit volgens de wet ook niet hoefde. Dat is niet conform 
de wet. De wet schrijft bewaartermijnen etc voor en dat is logisch want zodra een WOB verzoek wordt 
ingediend is het niet de bedoeling dat informatie wordt gewist of vernietigd. Bovendien blijkt er wel 
degelijk een back-up te zijn en dat is wat de wet voorschrijft. Wat gaat u doen aan procedures die 
inwoners verliezen en al verloren hebben omdat de gemeente de rechter fout of leugenachtig 
informeert?

Antwoord 9
Dit is een vraag met een politiek bestuurlijke duiding, die u desgewenst aan de raad kunt stellen en in 
de politieke arena thuis hoort.

Vraag 10
In de procedure die de heer Slewe thans heeft lopen bij de bestuursrechter verklaart diezelfde 
huisadvocaat dat er een onherroepelijke uitspraak is van de bestuursrechter in een eerdere rechtszaak. 
Dat is precies de zaak die ik heb gevolgd waarin de rechter foutief werd geïnformeerd: in strijd met de 
waarheid en dat is geen standpunt maar een feit. Een feit dat de heer Schneiders heeft bevestigd 
omdat er thans 400.000 stukken zijn opgedoken. Wat gaat u doen om dit recht te trekken en waarom 
maakt de gemeente nog steeds gebruik van deze advocaat?

Antwoord 10
Er zijn door het recherchebureau in de back-up 400.000 pagina's aangetroffen die voldoen aan de, in 
overleg met verzoeker samengestelde lijst van zoektermen. Deze stukken worden zoals gezegd nu 
gesorteerd en vervolgens getoetst op de Wet Openbaarheid van Bestuur. In voorkomende gevallen 
moet vervolgens nog aan derden betrokkenen een zienswijze worden gevraagd alvorens tot het
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openbaar maken kan worden besloten. Na het doorlopen van dit proces, zal er op het verzoek tot 
openbaarmaking worden overgegaan.

Vraag 11
Ook nu weer informeert de advocaat van de gemeente de rechter gekleurd/negatief. Zo stelt hij dat de 
stukken van de RCE niet te lezen zouden zijn. Ik kan ze prima lezen. Is er iets mis met het 
kopieerapparaat van de advocaat of van de gemeente?

Antwoord 11
Met de door ons in gebruik zijnde kopieermachines is niets mis.

Vraag 12
De advocaat zegt ook dat niet ieder onbenullig mailtje kan worden bewaard. Wil deze advocaat zeggen 
dat de inwoner op zoek is naar onbenullige mailtjes? Aan wiens beoordeling wordt deze kwalificatie 
overgelaten?

Antwoord 12
De ter zake doende medewerkers bieden mails die niet relevant zijn voor de gemeentelijke 
besluitvorming niet aan ter archivering. Dergelijke mails worden derhalve na verwijdering door de 
accounthouder, niet langer dan een halfjaar bij wijze van back-up bewaard.

Vraag 13
De advocaat beweert dat in de back-up niet gezocht kan worden. Ik heb begrepen dat er wel gezocht 
kan worden maar dat het precies afhangt van de opdracht die wordt ingevoerd in het systeem. Hoe 
ruimer de opdracht hoe groter de brei. Waarom zegt de advocaat dit in zijn verweerschrift? Of wil hij 
zeggen dat de gemeente niet wil zoeken?

Antwoord 13
In de voorgaande antwoorden hebben wij toegelicht hoe het werkt en wat de stand van zaken 
momenteel is.

Vraag 14
Waarom hebben de RCE mails geen CORSA nummer gekregen?

Antwoord 14
De ter zake kundige medewerkers bieden mails die niet relevant zijn voor de gemeentelijke 
besluitvorming niet aan ter archivering. Dergelijke mails worden derhalve niet langer dan een halfjaar 
bij wijze van back-up bewaard.

Vraag 15
Waarom heeft de mail van de heer Schneiders aan mij dd 17 juli jl geen CORSA nummer gekregen? 
Voor de goede orde: ook deze mail kwam van buiten. Ik stuurde deze mail ivm bewijskracht in een 
gerechtelijke procedure;

Antwoord 15
De ter zake kundige medewerkers bieden mails die niet relevant zijn voor de gemeentelijke 
besluitvorming niet aan ter archivering. Dergelijke mails worden, na verwijdering door de 
accounthouder, derhalve niet langer dan een halfjaar bij wijze van back-up bewaard.
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Vraag 16
De burgemeester zei dat alle mails die van buiten komen worden gearchiveerd. Mails van de RCE 
komen van buiten. Waarom dan niet gearchiveerd?

Antwoord 16
Het antwoord is correct. Dit is echter binnen de hierboven geschetste context van de gemeentelijke 
archivering gezegd. Alleen bepalende mails worden in principe gearchiveerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Bloemencfāaĩ7~


