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Onderwerp
Dit voorstel gaat over de eerste screening van de meldingen van vermeende 
integriteitsschendingen door (voormalige) politiek ambtsdragers en de (voormalige) 
gemeentesecretaris.

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 augustus 2019,

besluit:

1. Onderzoeksbureau Berenschot opdracht te geven een eerste screening te doen van de 
meldingen van vermeende integriteitsschendingen door (voormalige) politiek 
ambtsdragers, ingediend door raadsleden;

2. de screening uit te laten voeren, zoals beschreven in de "offerte eerste screening 
integriteitsmeldingen" gedateerd 19 augustus 2019 (kenmerk: 2019006430);

3. de geheimhouding op de offertes, zoals door het college opgelegd op 29 augustus 2019 
(kenmerk: 2019006412), te bekrachtigen;

4. een budget van C90.000,- beschikbaar te stellen ten laste van boekjaar 2019 voor deze 
eerste screening;

5. de locoburgemeester, ondersteund door een ambtelijk juridisch adviseur, namens de raad 
als contactpersoon te laten optreden voor het onderzoeksbureau.

De raad voornoemd, d.d.
VVD, LB, CDA, PvdA, D66, GrL en VDB dienen een amendement A accent (2019005934) 
in met als dictum:
Besluit
De beslispunten van raadsvoorstel (2019006416) met de nummers 1, 2, 4 en 5 te schrappen. 
Amendement A accent wordt aangenomen met 17 stemmen voor (VVD, LB, CDA, PvdA, D66, GrL 
en VDB), geen stemmen tegen, afwezig 2 stemmen (HvB).
Met inachtneming van het aangenomen amendement A accent wordt dit raadsvoorstel in stemming 
gebracht. Met 17 stemmen voor en geen daartegen, afwezig 2 (HvB) wordt het voorstel 
aangenomen

de voorzitter, de griffier,
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Voorgesteld besluit
1. Onderzoeksbureau Berenschot opdracht te geven een eerste screening te doen van de 

meldingen van vermeende integriteitsschendingen door de burgemeester, ingediend door 
raadsleden;

2. de screening uit te laten voeren, zoals beschreven in de "offerte eerste screening 
integriteitsmeldingen" gedateerd 19 augustus 2019 (kenmerk: 2019006430);

3. de geheimhouding op de offertes, zoals door het college opgelegd op 29 augustus 2019 
(kenmerk: 2019006412), te bekrachtigen;

4. een budget van C90.000,- beschikbaar te stellen ten laste van boekjaar 2019 voor deze 
eerste screening;

5. de locoburgemeester, ondersteund door een ambtelijk juridisch adviseur, namens de raad 
als contactpersoon te laten optreden voor het onderzoeksbureau.

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
In 2018 en 2019 zijn er door twee raadsleden meldingen gedaan over vermeende 
integriteitsschendingen door (voormalige) politiek ambtsdragers en de (voormalige) 
gemeentesecretaris. De meldingen hangen veelal samen met de gebeurtenissen rondom het 
dossier Elswoutshoek.

De gemeenteraad heeft op 14 maart 2019 (via een aangenomen motie) het college opdracht 
gegeven om "op korte termijn te bewerkstelligen dat de - bij de gemeentesecretaris ingediende - 
meldingen t.a.v. vermeende integriteitsschendingen van de burgemeester neergelegd worden voor 
verdere - eerste - afhandeling bij de locoburgemeester en daarvan de Raad te berichten. "

Bij het ontbreken van een vastgesteld protocol voor de behandeling van integriteitsmeldingen over 
politiek ambtsdragers, heeft de locoburgemeester - op voorstel van het presidium1 - de raad bij 
brief van 1 april 2019 (kenmerk: 2019003315) geïnformeerd over de wijze van behandeling van de 
integriteitsmeldingen. Beoogd werd om een ad hoe commissie in te richten voorde eerste 
screening van de meldingen, waarin naast een onafhankelijke voorzitter ook twee raadsleden 
zitting zouden nemen. Later is gebleken dat de door de locoburgemeester voorgestelde wijze van 
behandeling wettelijk niet mogelijk is. Uit de artikelen 83 en 84 Gemeentewet vloeit namelijk voort 
dat raadsleden geen lid mogen zijn van een door het college ingestelde commissie en dat leden van 
het college geen lid mogen zijn van een door de raad ingestelde commissie.

In het presidium van 2 juli 2019 is gesproken over de behandeling van de integriteitsmeldingen. In 
het conceptverslag staat het volgende: "Het heeft de eerste voorkeur van het presidium om dit te 
beleggen bij de bezwaarschriftencommissie. In twee varianten: a. centraal of b. bij een ad hoe 
commissie vanuit de bezwaarschriftencommissie. Het heeft de tweede voorkeur van het presidium 
om het extern te beleggen."

Bij brief van 22 augustus 2019 heeft de voorzitter van de commissie bezwaarschriften laten weten 
de advisering over meldingen van vermeende integriteitsschendingen niet verenigbaar te achten 
met haar rol en taak als onafhankelijk adviseur in bezwaarzaken. Dit geldt ook voor de mogelijke 
variant met een ad hoe commissie, samengesteld vanuit de commissieleden. De eerste voorkeur 
van het presidium kan gelet hierop niet worden uitgevoerd.

1 Zie conceptverslag vergadering presidium d.d. 12 maart 2019 (2019003202)
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De raad wordt voorgesteld om niet alleen een eerste screening van de integriteitsmeldingen over 
de burgemeester uit te laten voeren door een extern bureau, maar van alle integriteitsmeldingen 
over (voormalige) politiek ambtsdragers en over de (voormalige) gemeentesecretaris. Hiermee 
wordt een snelle adequate afhandeling bevordert.

Beoogd effect
Beoogd wordt op korte termijn door een extern bureau een eerste screening te laten doen van de 
integriteitsmeldingen over alle (voormalige) politiek ambtsdragers en over (voormalige) 
gemeentesecretaris. Hieruit zou moeten blijken of daadwerkelijk sprake is van een mogelijke 
íntegriteitsschending en of nader onderzoek proportioneel en passend is. Vervolgonderzoek is 
mogelijk aan de orde.

Politieke keuzeruimte
De gemeenteraad heeft in 2017 de 'Gedragscode integriteit raadsleden en duo-commissieleden 
gemeente Bloemendaal 2017' vastgesteld. In de gedragscode is opgenomen dat de gemeenteraad 
- op voorstel van de burgemeester - afspraken maakt over de processtappen die worden gevolgd 
ingeval van een vermoeden van een integriteitschending door een politiek ambtsdrager. Een 
voorstel voor een dergelijk stappenplan staat op de agenda van de werkgroep bestuurlijke 
vernieuwing op 16 september 2019 en zal vervolgens zo snel mogelijk doorgeleid worden naar uw 
gemeenteraad.

Gedachtegang
In afwachting van de vaststelling van een stappenplan bij een vermoeden van een 
integriteitsschending van een politieke ambtsdrager, wordt voorgesteld de eerste screening van de 
integriteitsmeldingen uit te laten voeren voor een extern bureau.

Op voorstel van het presidium zijn offertes opgevraagd bij drie externe bureaus 
Er zijn offertes zijn opgevraagd bij Necker van Naem, Bing en Berenschot. Gevraagd is 11 
meldingen2 in eerste aanleg te bestuderen of daadwerkelijk sprake is van een mogelijke 
integriteitsschending en te adviseren of nader onderzoek proportioneel en passend is.

Bureau Necker van Naem heeft geen offerte uitgebracht
De keuze om geen offerte uit te brengen heeft dit bureau als volgt toegelicht: "Necker van Naem 
heeft in de afgelopen járen verschillende opdrachten voor de gemeente Bloemendaal uitgevoerd, 
vaak vóór of samen met raadsleden en/of wethouders in de gemeente. De politiek context 
waarbinnen de integriteitsmeldingen zijn gedaan, zijn tijdens die opdrachten ook besproken. Zeker 
met een onderwerp als dit moet iedere vooringenomenheid of beeld van vooringenomenheid 
worden uitgesloten".

De offertes van de andere bureaus zijn met elkaar vergeleken
De offertes treft u bij dit voorstel aan. Berenschot komt er als best passend uit. Zie voor de 
argumentatie het bijgevoegde collegevoorstel (kenmerk: 2019006412) (Let op, het collegevoorstel 
is niet openbaar).

De geheimhouding van de offertes moet worden bekrachtigd
Het college heeft bij besluit van 29 augustus 2019 op de bijgevoegde offertes geheimhouding aan 
de raad opgelegd. De opgelegde verplichting tot geheimhouding met betrekking tot deze aan de 
raad overgelegde stukken moet op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet door de 
raad worden bekrachtigd in zijn eerstvolgende vergadering (die blijkens de presentielijst door meer 
dan de helft van het aantal zitting hebbende leden is bezocht).

2 Er zijn in 2018 en 2019 in totaal 12 integriteitsmeldingen over de burgemeester ingediend, waarvan 1 melding 
is afgehandeld. Het Steunpunt is of wordt gevraagd over de meldingen een reflectie te geven.



-4-

Voor het uitvoeren van een eerste screening van alle integriteitsmeldingen is meer geld nodig 
De offertes gaan uit van de eerste screening van 11 meldingen over de burgemeester. Het totaal 
aantal meldingen - ingediend in de periode 2018 en 2019 - over (voormalige) politiek 
ambtsdragers en de (voormalige) gemeentesecretaris, die nog niet zijn afgehandeld, bedraagt 42. 
Uitgaande van de offerte van Berenschot voor een eerste screening van 11 meldingen, moet dus 
rekening gehouden met een verviervoudiging van de kosten.

Kanttekeningen
Benadrukt wordt dat de opdracht aan het extern bureau een eerste screening van de meldingen 
betreft. De kosten van een eventueel vervolgonderzoek zijn en kunnen niet worden begroot. De 
raad dient rekening te houden met mogelijke vervolgkosten.

Alternatieven
A. Een alternatief is om de meldingen conform het voorgestelde stappenplan te behandelen, 

vooruitlopend op de vaststelling hiervan. Dat betekent onder meer dat de raad een 
commissie integriteit instelt en leden voor deze commissie gaat werven.

B. Een tweede alternatief is om de meldingen niet in behandeling te nemen tot een 
stappenplan is vastgesteld door de gemeenteraad.

Overwegingen van het college
Het college raadt de alternatieve oplossingen niet aan, omdat het wenselijk is om op korte termijn 
duidelijkheid te krijgen op de vraag of sprake is van integriteitsschendingen en of nader onderzoek 
proportioneel en passend is. De alternatieven nemen nog enige tijd in beslag, waardoor de 
meldingen nog langer onbehandeld blijven.

Middelen
Financiële middelen
Om de eerste screening uit te voeren, wordt de raad verzocht een budget van C90.000 beschikbaar 
te stellen ten laste van boekjaar 2019.

Personele middelen
Het onderzoeksbureau vraagt om namens de raad (als opdrachtgever) een contactpersoon aan te 
wijzen tot wie zij zich kunnen wenden voor aangelegenheden van logistieke aard, waaronder het 
verkrijgen van bescheiden en contactgegevens. Voorgesteld wordt om de locoburgemeester, 
ondersteund door een ambtelijk juridisch adviseur, hiervoor aan te wijzen.

Organisatorische middelen 
n.v.t.

Participatie
n.v.t.

Communicatie
Hangende de eerste screening van het extern bureau wordt niet inhoudelijk intern of extern 
gecommuniceerd over de meldingen en het onderzoek. Ook wordt geen inzage gegeven in de 
meldingen, de documenten die hiermee verband houden of in de communicatie met het 
onderzoeksbureau.

Samenwerking (Heemstede)
n.v.t.

Vervolgproces/evaluatie
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Na besluitvorming zal een kennismakingsgesprek met het extern bureau plaatsvinden. Hierbij is de 
locoburgemeester en een ambtelijk juridisch adviseur aanwezig. Hierna zal het bureau starten met 
de werkzaamheden. Naar verwachting zal de eindrapportage binnen zes weken na aanvang van de 
werkzaamheden gereed zijn en vertrouwelijk aan de gemeenteraad worden verstrekt. De raad 
beslist, op advies van het bureau, of de eindrapportage vertrouwelijk of openbaar wordt 
besproken. Na acceptatie door de raad zal een samenvatting/conclusie van de eindrapportage 
openbaar worden gemaakt.

Bijlagen
Collegevoorstel d.d. 29 augustus 2019 (kenmerk: 20190064120) (NIET OPENBAAR)
Offerte Berenschot (kenmerk: 2019006430) (GEHEIM)
Offerte BING (kenmerk: 2019006446/2019006448) (GEHEIM)

Achterliggende documenten
Gedragscode integriteit raadsleden en duo-commissieleden gemeente Bloemendaal 2017 
Aangenomen motie, onderwerp: Drie meldingen m.b.t. burgemeester (2019002742) 
Conceptverslag Presidium d.d. 2 juli 2019 (2019005803)

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


