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IA 

Van: 

Aan: 

Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

FW: Bloemendaal 

vdgdag 4 november 202216:42:17 
,Ql R;wxlc rastel wegriteYtsrneldirgen ambtsdragers 2070000818 (11pdf 

Van:  ___.ome..  •.,:,•.• .... noord-holland.nl> 

Verzonden: woensdag 8 juli 2020 09:11 

Aan:'- --- 05 w4r4 C@minbzk.ni> 

Onderwerp: RE: Bloemendaal 

Goedemorgen 

Hoe gaat het daar? 

A 



Met betrekking tot de afhandeling van de integriteitsmeldingen wordt de raad betrokken. Eind 

juni is er weer over gesproken in de raad in een besloten gedeelte. in bijlage het raadsstuk ter 

info. Er is dus ook verzocht door de raad om het steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke 

ambtsdragers om een reflectie te vragen op het proces. Ik heb wel het idee dat raad in ieder 

geval zich meer bewuster is van zijn rol hierin en deze meer en meer pakt. Men is nog bezig met 

het opstellen van het protocol en oprichting van een integriteitscommissie; eea is vertraagd qua 

besluitvorming vanwege corona-crisis. mmm•D—utjeh dë réikwlj •ê• 

Tot zover even wat bespiegelingen van mijn zijde. Het dossier Bloemendaal ligt overigens nu 

grotendeels bijr•é' gelet op de personele ontwikkelingen. Ik vermoed dat ter zijne tijd 

onzes2~ het ook onder haar hoede krijgt, maar ik zal je daar over op de 

hoogte houden. 

Groet, 

— Kabinet commissaris van de Koning 

M   

Dreef 3 2012 HR Haarlem 

Pike (moord-holland.nl 
www_noord-hol land.nt 

Provincie 
Noord-Holland 

Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. 
Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland. 

Van:••J2-2 (@minbzk.nl> 

Verzonden: maandag 6 juli 202019:00 

Aan:'S:ï,z.e 

onderwerp: Bloemendaal 

Onoord-holland.nl>



Ik ben even benieuwd naar hoe jullie de uitzending hebben bekeken. Wat is nu de stand van 
zaken in Bloemendaal? Hoe zijn de bestuurlijke verhoudingen? Hoe is de positie van de 
burgemeester? Hoe ontwikkelt de raad zich? En hoe staat het met de versterking van het 
ambtelijk apparaat? 

was eigenlijk voornemens M 7271 hierop aan te spreken, maar er was geen 
ge egenheld in of en marge van e aa e KC-overleg; ik heb daarom met hem afgesproken 
dat ik nu eerst bij jou op de lijn kom. Eind vorig jaar hebben  . . .•  _- en ik nog een overleg 
met . . .e . en over de situatie in Bloemendaal geha •, aarvoor zijn er meerdere 
ove eggen geweest, ook met en zelfs bij de gemeente. Het is een dossier dat niet loslaat, wij 
blijven dan ook graag goed geinformeerd over de stand van zaken. 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Da Bestuur, Ruimte en Wonen 
Directie Democratie & Bestuur 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Turfmarkt 147 12511 DP ( Den Haag 1 Zuidtoren 21ste verdieping 
Postbus 200111 2500 EA 1 Den Haag 
Secretariaat T• é §M=gbminb7k.ntL -- 

T fi .e 
á.1.2:e : -,mirt.bzk.nt 

www rljfcs+v - eid-ntiwww.facebook.com/minbzk iwww.tvAtter.com/minb-zk 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd_ Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te meiden en het bericht te verwijderen_ De Staat aanvaardt geen 
aaraprakei jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico s̀ verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten.
This message may contain information that is rist intended for you. If you are not the addressee or it this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 6abitity for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.



2B 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bi~ 

5a:?_.•• 
x .1 7_ , „ 
RN: Bloemendaal - C14 Be~r: ng medewerkers 2020000347.pdf 
maandag 31 oktober 2022 18:47:59 
bage02^ 

Van: . 

Verzonden: woensdag 5 februari 202015:30 
Aan: 

CC: .. 

.e 
.1.2.e 
@minbzk.nl> 

@noord-holland.ni> 

@minbzk.nl>;•••".e 

Onderwerp: RE: Bloemendaal - C14 Bejegening medewerkers 2020000347.pdf 

Ha M, 

Veel dank voor deze uitgebreide update! Dat geeft ons voor dit moment voldoende Informatie 
om minister Knops te informeren. Als zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, horen wij het 
graag. Als Bloemendaal zich - al dan niet en marge - bij ons meldt, laten wij dat uiteraard ook 
weten. 

Hartelijke groet, 

VanJENEErbMé.:• @noord-holland.nt> 
Verzonden: dinsdag 4 februari 202014:47 

Aan: 
CC: 

e _ . C@minbzk.ni> 
5.1'2.'e  . v• -,,jt@minbzk.nt>; 

'1-2 é2Pminbzk.ni> 

 • 

Onderwerp: RE: Bloemendaal - C14 Bejegening medewerkers 2020000347.pdf 



raadscommissie uit Bloemendaal is ook vergevorderd met nieuwe gedragscode en 

integriteitscode. Volgens het voorstel integriteitscode wordt er een commissie van wijzen 

ingericht die de raad kan adviseren over integriteitsmeldingen. 5. .1  

•.: 

Met vriendelijke groet, 

dhr. drs. W57• Z.p 
§[5"1'72 WZ — Kabinet commissaris van de Koning 

M 

E: P.1-•2 •(—@nóord-holland.nl 
Dree 3 2012 HR Haarlem 

www,noord-holland.nl 



Provincie 
Noord-Holland 

Haarlems Dagblad, 

Splitsing fractie Hart voor Bloemendaal. Nieuwe partij 
in aantocht 

Max Sipkes , 

Vandaag om 15:14 

BLOEMENDAAL 

De gemeenteraad van Bloemendaal heeft er een politieke partij 
bij. De fractie van Hart voor Bloemendaal heeft zich 
opgesplitst. Marielys Roos gaat in haar eentje onder die 
partijnaam door. Haar collega Rob Slewe behoudt zijn zetel 
maar zal in het vervolg onder een nieuwe partijnaam opereren. 

In een persbericht schrijft raadslid Roos: "De afgelopen weken heeft het 
College van B&W Bloemendaal niet nagelaten onze fractie zwart te 
maken vanwege - en met name - uitingen op mijn Facebookpagina. Het 
college heef hiermee mijn twee fractiegenoten, de heer Slewe en 
mevrouw Faas, ten onrechte verantwoordelijk gemaakt voor iets wat zij 
niet hebben gepubliceerd." 

In de bewuste vergadering kreeg de partij Hart voor Bloemendaal van 
diverse partijen harde kritiek. Dat ging met name de beschuldigende 
uitlatingen op Facebook van de partijleden richting ambtenaren, het 
gemeentebestuur en collega-raadsleden. Door ziekte werd die 
vergadering niet afgemaakt, deze zal donderdag worden vervolgd. 

In de bijeenkomst bleek dat de raadsleden Slewe en Roos vinden dat ze 
op persoonlijke titel opereren. Dus dat kritiek op hun openbare uitingen 
niet aan de partij toegeschreven zou mogen worden. Om die reden, zo 
blijkt uit een uitvoerige toelichting op de site van Hart voor Bloemendaal, 
gaan de twee formeel uit elkaar. In de raad zullen de twee elkaar "zo veel 
mogelijk steunen", staat verder op de site. 

Bij de nieuwe partij van Rob Slewe, een naam is er nog niet, sluit Christa 
Faas zich aan. Faas is tot dusver duo-raadslid voor Hart voor 



Bloemendaal. Een duo-raadslid is niet verkozen maar stond eerder wel op 
de kieslijst. In dit geval dus van Hart voor Bloemendaal. Het reglement 
van orde van de gemeenteraad bepaalt dat een duo-raadslid geen 
raadswerk mag doen voor een andere partij. . 

Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. 
Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland. 



2H 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
datum: 
Bijlagen: 

fw: procedure irdegri[eihsmeldingen 
rnaarxlag 31 okmber 2022 18:32:09 

inlam129u112 
icawcmipw 
ic~ML= 

Van: kl 0 Wi r-4 
Verzonden: donderdag 27 juni 201915:32 

Aan: & @bloemendaal.nl> 

CC: @bloemendaal.nl>; Ï i~•@minbzk.nl> 

Onderwerp: RE: procedure integriteitsmeidingen 

Kleine moeite. Hoe gaan jullie nu verder? 

Groet, 

Van: (@bloPmPndaal.nl> 

Verzonden: donderdag 27 juni 201915:08 

Aan: Pminbzk.nl> 

Onderwerp: RE: procedure integriteitsmeidingen 

Dank, .0 

Van: ,f@minbzk.nlj 

Verzonden: dinsdag 25 juni 201919:0 1 

Aan: 

CC: 

ftloemendaal.n(> 

Obloemendaal.nl>; 4.*wX4-

Onderwerp: RE: procedure integriteitsmeidingen 

f@minbzk.nl> 

Ha I•z. 1 

Zoals gezegd Is de belangrijkste vraag wie de (ad hoc) commissie Instelt, Is dat het college (of 
de loco-burgemeester in mandaat, namens het college), of Is dat de raad? Uit de artikelen 83 
en 84 Gemeentewet vloeit 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. 

Verder hebben we het gehad over het klachtrecht. Hoofdstuk 9 van de Awb bevat daar 
procedurele voorschriften voor. Hier is echter geen sprake van een klacht, een onbehoorlijke 
gedraging, maar van een integriteltsmelding. Hoofdstuk 9 van de Awb is dan dus niet het 
wettelijk kader, het kan echter wel als voorbeeld dienen In de regeling die de raad dan wel het 
college voor de afhandeling van Integriteltsmeldingen In algemene zin dan wel ad hoc heeft 
getroffen. Hoe is dat bij jullie geregeld? 

Groet, 

Directie Democratie & Bestuur 
DG Bestuur, Ruimte en Wonen 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konlnkrijksrelaties 
Turfmarkt 147 12511 DP 1 Den Haag I Zuidtoren 21ste verdieping 
Postbus 20011 1 2500 EA 1 Den Haag 



Secretariaat T 5.1 •2.é M 5 1•.ë•C&minbzk.nl 

T 15-1,2.e• 
M : 5.1 .2.e 
www.njksóv 

Pminbzk.nt 
eid.nl I www.facebook.com/minbzk I www.twitter.com/minbzk 

Van: 5•1- é• C@bloemendaal.nl> 

Verzonden: woensdag 19 juni 2019 16:24 

Aan: (@minbzk.nl> 

cc: .. 7 ë Pbloemendaal.nl> 

Onderwerp: procedure integriteitsmeldingen 

Beste L., 

Zoals besproken bijgaand de aangenomen motie en de procedure integriteitsmeldingen 

burgemeester. 

Graag je reactie. 

Met vriendelijke groet, 

Afwezig vrijdag 

51'ë. •1 1 bloemendaal.nl 
Bloemendaalseweg 158 1 2051 G1 1 Overveen 

111®© 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade. van we ke aard ook. die verband houdt met nsicó s verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten 
This message may contain information that is not intended for you If you are riot the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages



2L 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

FW. per~ inp~ afspraken Bloemendaal 

maandag 31 oktober 202218:27:34 

Van: :1-2: , dhr. drs. 4_xw @noord-holland.nl> 

Verzonden: dinsdag 2 juli 201913:10 

7. . .e ;: @minbzk.nl>; 3 . e @minbzk.nl>; .................... 1-:ej 
.1.2.e @bloemendaal.nl>; :2.e4bloemendaalml 

CC- 15.1.2.ej, dhr. drs. •+ @noord-holland.nl> 

Onderwerp: persoonlijk impressie afspraken Bloemendaal 

Onderstaand de impressie van de afspraken van ons gesprek op 19 juni jl. 

Aanwezigen: 

T2é Bloemendaal) en *OMWW4- en 

(juridisch medewerkers Bloemendaal) 

- 

, BZK) 

Noord-Holland) 

, BZK) en••b`I•:e• 

Noord-Holland) en••Í.e 

EgW . • schets de problematiek waarvoor ondersteuning gewenst is. De 

gewenste ondersteuning betreft de volgende 4 vragen: 

1. Beleidsontwikkeling bestuur en gemeenteraad rond geheimhouding en vertrouwelijkheid 

van informatie. De Werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing van de raad van Bloemendaal 

heeft een themasessie georganiseerd waar aanbevelingen uit voortkwamen. BZK zal de 

analyse tegenlezen en zo nodig becommentariëren om tot een praktisch ambtelijk advies 

te komen. In een bijzonder geval is BZK desgevraagd bereid zich over een afzonderlijke 

casus te buigen, maar in beginsel zou de gemeente hier zelf toe in staat moeten zijn; 

2. Afhandeling bestuurlijke integriteitszaken: ter tafel zijn suggesties gedaan van gemeenten 

met goede protocollen met uitgewerkte procedures die als voorbeeld kunnen dienen en 

BZK geeft aan welke juridische bedenkingen er zijn over de voorgestelde aanpak. De 

gemeente neemt dit mee en BZK en Kabinet cvdK zullen op verzoek tegenlezen en zo 



nodig notities en adviezen becommentariëren. 

bu tën:dc_reiKWijc é 

Met vriendelijke groet, 

dhr. drs.J• 2 

5 .ge — Kabinet commissaris van de Koning 

M F'5:1'2 . 
E5.1 2.éd  (noord-hol land.nl  
Dreef 3 2012 HR Haarlem 

www.noord-holland.nl 

Provincie 
Noord-Holland 

Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. 
Het Provinciaal` Bestuur van Noord-Holland. 



2N 

Van: 
Aan: 
onderwerp: 
Datum: 

FW: sbnd van zaken Bloemendaal 
maandag 31 oktober 202218:24:02 

Van:Igt0.2 yes 
Verzonden: woensdag 18 september 201915:36 

„dhr. drs. 2éé.^^@noord- . ••"4_ 
@minbzk.nl> 

CC. 5.1.2x.!' @minbzk nl>;... .e , dhr. drs. 
ej @noord-holland.nl>;•` 

holland.nl> 

@noord-holland.nP5:fi2.ëli@noord-

Onderwerp: RE: stand van zaken Bloemendaal 

H 

Goed elkaar net even gesproken te hebben. Zoals afgesproken zal ik ons secretariaat vragen 
een afspraak voor ons vieren te plannen om bij te praten. 

p'3.  , zou jij contact willen opnemen met lCJ(-4 kabinet CdK 
f en mij met de provincie Noord-Holland, om een afspraak van een uur te plannen voor • 

heren el. en er, hierbij BZK? Telnr. M51,7.3 

Groet, 

Van: , dhr. drs. : T' e•]M Onoord-holland,til> 

Verzonden: maandag 16 september 201917:11 
Aan: (@minbzk.nl> 

CC:5:1"2.é C•minbzk.nb; ,dhr. drs.•• é.  
. .D 0noord-holland.nl> 

Onderwerp: Re: stand van zaken Bloemendaal 

ik bel je morgen graag om bij te praten. kan het dinsdag rond 9 uur? 

- Oorspronkelijk bericht -------- 

Datum: 16-09-19 16:33 
Aan: P7M , dhr. drs. 

Aft O -•.•.,, 
Ze  ?noord-ho land_nl> 

noord-holland.nl> 
  dhr. drs. P`IM,2ë. M" 

Onderwerp: stand van zaken Bloemendaal 

Dag M, 

Ik kom even bij je op de lijn inzake Bloemendaal, mede namens=. We zijn benieuwd naar 
de stand van zaken. 



Zelf ben ik benaderd 
opeen memo inzake een • rocedure 
tilten de reikwi_ ._ 

ope Ijk an jij ons van wat meer informat s voor= en. Is er m ssc len Iets van een overzicht 
met de stand van zaken van de diverse acties zoals we die eerder bespraken? 

Hartelijke groet, 

Mr. EW57-2. —e 
5 

Directie Democratie & Bestuur 
DG Bestuur, Ruimte en Wonen 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Turfmarkt 147 12511 DP I Den Haag 1 Zuldtoren 21ste verdieping 
Postbus 200111 2500 EA 1 Den Haag 
Secretariaat THEIrM7W Ma • (e)minbzk.n1  

'Ominh7ic.nl 
I www.facebook.com/minbzk I www.twitter.com/minbZJ• 

Dit bericht kan informatie gevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te mekten en het bericht te verwijderen_ De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. if you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resutfing from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. 
Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland. 



zu 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: maandag 31 ok~ 2022 17:59:42 

—Oorspronkelijk bericht---
Van: e - Canoord-hollazrd nl> 
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 08:48 
Aan: ~.1-7•@minbzk nl> 
Onderwerp: RE: Bloemendaal 

Hoi 

Lijkt me prima om in september te bekijken wat er verder nodig is. 

Groet 

eli'k bericht----
Van: @rninbzk nl> 
Verzonden. woensdag 8 juli 202011:19 
Aan: .2e ~ rd-holland nl> 
Onderwerp: RE: Bloemendaal 

Ha 

Dank voor je uitgebreide terugkoppeling, helder zo! 

Ik heb kunnen informeren op basis van jouw bericht en die komt er bij' .B en marge vang 
overleg september op terug. Dan maar even bezien of aanvullend, breder overleg nuttig en nodig is. 

E i,e1 WIj B  

Hartelijke groet, 

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)  
Van: @noord-holland nl> 
Verzonden: 8 jul. 2020 09:11 
Aan:). P @mmbzk ril> 
Onderwerp: RE: Bloemendaal 

Goedemorgen. 



Hoe gaat het daar? 

.T2.1 

Met betrekking tot de afhandeling van de integriteitsmeldingen wordt de raad betrokken. Eindjuni is er weer 

over gesproken in de raad in een besloten gedeelte. In bijlage het raadsstuk ter info. Er is dus ook verzocht. door 

de raad om het steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke ambtsdragers om een reflectie te vragen op het proces. 

Men is nog bezig met het opstellen van het protocol en oprichting van een integriteitscommissie; eea is 

vertraagd qua besluitvorming vanwege corona-crisis.•buiten de rel Wijd •e• 

Groet, 

— Kabinet commissaris van de Koning 

m [5772-33 
Dreef  2012 11  Haarlem 
A.• 27e  u noord-holland nlx571 22. c moord-holland nj> 

www.noord-hofland nl<http:/Avww noord-holland.nl/> 

[cid:image00l jpgcr0ID2DF75.479B1840j 

Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. 

Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland. 



Van: •5•••é. a minbzk nl> 

Verzonden: maandag 6 juli 2020 19:00 

Aan: 

Onderwerp: Bloemendaal 

 (c;noord-holland nl> 

Ha 5'1T2: é 

Ik ben even benieuwd naar hoe jullie de uitzending hebben bekeken. Wat is nu de stand van zaken in 

Bloemendaal? Hoe zijn de bestuurlijke verhoudingen? Hoe is de positie van de burgemeester? Hoe ontwikkelt 

de raad zich? En hoe staat het met de versterking van het ambtelijk apparaat? 

om was eigenlijk voornemens 15M2-3,1 hierop aan te spreken, maar er was geen gelegenheid in of en marge 
van het laatste KC-overleg: ik heb daarom met hem afgesproken dat ik nu eerst bij jou op de lijn kom. Eind 

vorig jaar hebben 5.1 e , en ik nog een overleg met`571: .E en= over de situatie in Bloemendaal 

gehad, daarvoor zijn er meerdere overleggen geweest, ook met en zelfs bij de gemeente. 1let is een dossier dat 

niet loslaat, wij blijven dan ook graag goed geïnformeerd over de stand van zaken. 

Groet, 

Ministerie van Binnenlandse 'Laken en Koninkrijksrelaties DG Bestuur, Ruimte en Wonen Directie Democratie 

& Bestuur 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 12511 DP 1 Den Haag 1 Zuidtoren 

21ste verdieping Postbus 2001112500 EA 1 Den Haag Secretariaat T5'fi•e M 

gpvlT2.e (a',minbzk nl 5®1'.2é.-~ rt minbzk nt> 

TFS-I•.e 

M15. I .Z.e . (ti)minbzk.n J•• .2 .2• c minbzk nl> 

www.rijksoverheid nl<http:/hvivvv rkiksoverheid nlh 1 

www.facebook.com/minbzk<bttp://\k1vw.facebook.com/minbzk> 1 
•%ww.trivitter.com/m i nbzk<bttp://v•ww.twitter.com/m inbzk> 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 

message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State 

accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of 

messages.



2Y 

[15:00, 29-11-2022]aLT':Integrtteltscommissie is ingesteld en aan hei werk 

[15:00, 29-11-2022 ?]W: Dus er worden stappen gemaakt 

[15:00, 29-11-2022] • 5 17P7i:ik zit morgen in digitale sessie met CdK en paar 
burgerheesters, volgens mij ls 
hij nu heeft ... HEENW-71• 

Y daar ook bij, zal hem nog wei even naar vragen welk gevoel 

(15:00, 29-11-2022] 

(15:00, 29-11-2022] 

Y: 

MWI 

[ 15:00, 29-11-2022] jijS t 7 : Goed bezig daar 0 

[15:00, 29-11-2022] jasrza': Dank je welt 



zZ 

Van: 
Aan: 

5.1.2.e —10 
5,12.e . 

Onderwerp: 

Datum: 

Bijlagen: 

FW: Memo•Protocol afdoening integriteitsmelding politieke ambtsdragers 5 septemberl9 concept.docx 

donderdag 5 september 2019 12:14:17 

jmage001.joq 
image002.pnq 
image003.pnq 
jmage004.png 
Memo Protocol afdoening inteariteitsmeldína politieke ambtsdragers 5 septemberl9 conceot.doo( 
proces Integriteitsmeldina Dolitieke ambtsdrager, versie 5 seD19.docx 

Beste, 

Bijgaand tref je een concept protocol afdoening integriteitsmeldingen aan. 

Zou jij vanuit BZK het protocol kunnen bekijken? 

Het voorstel wordt in de werkgroep bestuurlijke vernieuwing besproken. 

De volgende vergadering is 16 september. Het is weliswaar kort dag, maar zou dat lukken voor 

die tijd? 

Ik zie graag je schriftelijke reactie tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

B 
Afwezig vrijdag 

bloemendaal.nl 1 

Bloemendaalseweg 158 1 2051 GJ 1 Overveen 

F1 I  



Van: 

Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

9 5. 1.2.e 
Fw: Memo Protocol afdoening urtegriteits wMing politieke ambtsdragers 5 septem6er19 concept (002) 

vrijdag 6 september 2019 09:39:58 
Memo Pn*oml afdoening integríilpirsmekling jx>V# p Pangs 5 s•+tr hert9 r~ (!X?).drry 

Bestel, 
Het protocol integriteitsmeidingen is van de week ook voorgelegd aan de provincie N-H. Bijgaand 

het commentaar. 

Groet, 


