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Namens Hart voor Haarlem heeft raadslid Van Zetten gevraagd om het
onderzoeksrapport inzake de integriteitsmelding De Dreef toe te sturen.
Omdat het hier vertrouwelijke informatie betreft, wordt geheimhouding opgelegd.

Behandelvoorstel voor
commissie

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie.

Relevante eerdere
besluiten
Besluit College
d.d. 8 januari 2019

Niet van toepassing.
Het college van burgemeester en wethouders
Besluit:
1. het door raadslid Van Zetten (Hart voor Haarlem) gevraagde
onderzoeksrapport d.d. 22 oktober 2018 inzake de integriteitsmelding De
Dreef te verstrekken;
2. geheimhouding op het onderzoeksrapport op te leggen aan de leden van de
raad op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet, vanwege de
bescherming van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en het
voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de
aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel
van derden, als bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e en g van
de Wet openbaarheid van bestuur;
3. de raad voor de stellen de opgelegde geheimhouding in de eerstvolgende
raadsvergadering te bekrachtigen.
de secretaris,
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1. Inleiding
Namens Hart voor Haarlem heeft raadslid Van Zetten gevraagd om het onderzoeksrapport dat is
opgesteld inzake de integriteitsmelding De Dreef te verstrekken. Het rapport (d.d. 22 oktober 2018)
bevat de bevindingen van het feitenonderzoek dat is uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau
naar aanleiding van een melding, gedaan door een burger, over vermeend niet-integer gedrag en
handelen van een ambtenaar in dienst van de gemeente Haarlem.
Het college voldoet gelet op de ‘Werkinstructie toepassing Protocol Actieve Informatieplicht en
Integriteitsmeldingen’ aan het verzoek van genoemd raadslid. Het integriteitsonderzoek raakt
immers aan besluitvorming van de raad over de herinrichting van De Dreef.
Het onderzoeksrapport raakt aan de persoonlijke levenssfeer van betrokkene, alsmede aan de
belangen van derden die bij deze kwestie betrokken zijn. Ook draagt het college de
verantwoordelijkheid om op een vertrouwelijke wijze om te gaan met integriteitsmeldingen.
Het rapport wordt om die redenen verstrekt aan raadsleden onder oplegging van geheimhouding.
2. Besluitpunten college
Het college besluit:
1. het door raadslid Van Zetten (Hart voor Haarlem) gevraagde onderzoeksrapport d.d. 22 oktober
2018 inzake de integriteitsmelding De Dreef te verstrekken;
2. geheimhouding op te leggen aan de leden van de raad op grond van artikel 25, tweede lid van de
Gemeentewet, op het onderzoeksrapport vanwege de bescherming van de eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer en het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij
de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden, als
bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e en g van de Wet openbaarheid van bestuur;
3. de raad voor de stellen de opgelegde geheimhouding in de eerstvolgende raadsvergadering te
bekrachtigen.
3. Beoogd resultaat
De door raadslid Van Zetten (Hart voor Haarlem) gevraagde informatie te verstrekken (aan haar en
de andere raadsfracties) zonder de persoonlijke levenssfeer van betrokkene te schaden dan wel de
bij deze kwestie andere betrokkenen, waaronder het college zelf, onevenredig te benadelen.
4. Argumenten
Dit besluit is de beste manier om het beoogde resultaat te bereiken
Opleggen van geheimhouding is allereerst noodzakelijk om de persoonlijke levenssfeer van degene
tegen wie de melding zich richt te beschermen.
Ook andere betrokkenen, waaronder personen die in het kader van het uitgevoerde onderzoek zijn
gehoord, hebben er recht op niet herleidbaar in de openbaarheid te komen.
Verder draagt het college de verantwoordelijkheid, vanuit de Wet Huis voor Klokkenluiders, voor een
vertrouwelijke omgang met integriteitskwesties.
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De geheimhouding wordt opgelegd voor onbepaalde tijd, gezien de redenen die hieraan ten
grondslag liggen.
5. Risico’s en kanttekeningen
Niet van toepassing.
6. Uitvoering
Na besluitvorming wordt het onderzoeksrapport aan het raadslid verstrekt, via de griffie.
7. Bijlagen
Onderzoeksrapport d.d. 22 oktober 2018 (GEHEIM)
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