
 
 Initiatiefvoorstel: Instellen raadscommissie Integriteit Raadslid  
 

Van: A. Burger, S. Kuijs, H. Schell, R. Kruijswijk, L. Heukels  

 
Raadsvergadering: 28-5-2020  

 

Onderwerp: Instellen onderzoekscommissie Integriteit raadslid.  
 

De Raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 28 mei 2020  

 
Kennis genomen van:  

• • Het feit dat enkele inwoners van de gemeente Bloemendaal bij diverse fracties hebben 
aangegeven dat het raadslid Mark Doorn, als adviseur van Wibaut BV heeft gehandeld en 

daarmee, volgens die inwoners, integriteitsregels ( in het bijzonder belangenverstrengeling dan 

wel de schijn daarvan) heeft geschonden;  
 

• • Het feit dat Mark Doorn ook als zodanig in een verslag van Wibaut BV vermeld staat en 
bij een door Wibaut BV georganiseerde avond op 14 januari 2020, ten behoeve van 
geïnteresseerden voor dat project, aanwezig was;  

 

Constaterende dat:  
• • dergelijke beschuldigingen ernstig zijn en de goede naam van de Raad in zijn geheel 
maar ook het betreffende raadslid raken;  
 

• • het College met Wibaut BV thans nog in onderhandeling is over de mogelijkheden tot 
woningbouw met woningen ten behoeve van statushouders aan de Westelijke Randweg te 
Overveen;  

 

Van mening zijnde dat:  
• • de Raad zo spoedig mogelijk, nadat deze beschuldiging haar ter ore is gekomen een 

onderzoek moet doen naar de juistheid of onjuistheid van die beschuldiging, voordat er sprake kan 
zijn van een melding of aangifte bij de burgemeester terzake van schending van de integriteit;  

 

• • de Raad daartoe een raadsonderzoekscommissie opdracht wil geven onderzoek te doen 
en vervolgens te rapporteren aan de Raad in de raadsvergadering van september 2020;  

 

• • Een raadsonderzoekscommissie zo’n onderzoek kan uitvoeren binnen de  
Pagina 2 van 3  

 



 
• geldende regels, waar onder hoor en wederhoor en waarbij deze commissie  

• - personen kan bevragen indien zij dat nodig acht voor haar oordeelsvorming;  

• - secretariële ondersteuning van de griffie nodig heeft;  

 
Besluit  

1. Een onderzoekscommissie in te stellen met als onderzoeksopdracht de Raad te rapporteren of 

de beschuldigingen juist of niet juist blijken te zijn, in die zin dat er sprake is geweest bij het 
handelen van het raadslid Mark Doorn in relatie tot Wibaut BV - en het al of niet huisvesten van 

statushouders in het project Westelijke Randweg 1 te Overveen in de ruimste zin van de relatie 

tussen de gemeente en Wibaut BV- van belangenverstrengeling en /of de schijn van 
belangenverstrengeling en/of schending van art 15 van de Gemeentewet, en daarbij vervolgens zo 

nodig ook aanbevelingen te doen.  

 
2. de navolgende leden te benoemen tot lid van die onderzoekscommissie en besluit als volgt tot 

benoeming van de navolgende raadsleden tot lid van die commissie:  
 

De heer Andre Burger, CDA, als voorzitter;  

Mevrouw Sacha Kuijs, D66;  
Mevrouw Shirley van Vliet, GroenLinks;  

De heer Leonard Heukels, LB;  

En gaat over tot de Orde van de dag  
Getekend en ingediend door de fracties van  

CDA D66 GroenLinks Liberaal Bloemendaal PvdA  

 

 

 

 

Besluit: 


