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Geachte leden van de raad, 

Op 14 juni 2019 en op 18 juni 2019 heeft de gemeente, waaronder uw raad, een melding ontvangen 

van integriteitsissues van zowel gemeentelijke medewerkers als van bestuurders inzake alle  

(voorbereiding van) besluitvorming gedurende een reeks van jaren rond de hondenkennel aan de 

Rijksstraatweg 188 in Loenen aan de Vecht. Op maandag 1 juli heb ik u geïnformeerd over de 

ontvangst van deze melding. Op dinsdag 22 juli heb ik de melders uitgenodigd voor een gesprek om 

de melding nader te duiden. Bij dit gesprek waren ook de gemeentesecretaris en de juridisch 

adviseur van de integriteitscoördinator aanwezig. Ik heb –op basis van de brieven en voornoemd 

gesprek– besloten om geen integriteitsonderzoek in te stellen.  

Hieronder zal ik mijn beslissing nader toelichten. 

Extern advies 
Integriteitsmeldingen vergen een zorgvuldige behandeling. Met het oog op een onafhankelijke 
beoordeling van  de melding heb ik mij extern laten adviseren. Dit externe advies heb ik ingewonnen 
bij het Steunpunt Integriteitsonderzoek van het Centrum voor Arbeidsverhoudingen 
overheidspersoneel (CAOP). Bij dit steunpunt kunnen onder andere burgemeesters terecht indien er 
sprake is van een integriteitsmelding die (mede) gericht is tegen een politieke ambtsdrager of een 
hooggeplaatste ambtenaar. Het aan mij verstrekte advies is een persoonlijk advies aan de 
burgemeester. In de bijlage treft u ter informatie het advies van CAOP aan. 

Beoordeling van de melding 

Als burgemeester neem ik iedere melding van integriteitsschendingen hoog op. Een integere 

overheid is immers noodzakelijk voor een goed functionerende overheid. Indien er sprake is van een 

concreet vermoeden van een integriteitsschending dient dit onderzocht te worden. Daarbij geldt eerst 

en vooral dat een integriteitsmelding en een persoonsgericht integriteitsonderzoek een fors en zeer 

ingrijpend middel is dat verstrekkende gevolgen kan hebben voor de personen die het betreft. Een 

zorgvuldige beoordeling voor het wel of niet instellen van een onderzoek is dan ook noodzakelijk.  

De reden om naar aanleiding van de melding geen onderzoek in te stellen is dat de melding voor mij 

onvoldoende concreet is om een persoonsgericht onderzoek te rechtvaardigen. In het aan mijn 

gerichte advies wordt dan ook beschreven dat integriteitsclaims en meldingen expliciet dienen te zijn, 

tot een persoon te herleiden en duidelijk moeten worden onderscheiden van besluitvorming, 
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onhandig opereren of politieke oordeelsvorming en optreden. Tijdens het gesprek van 22 juli jl. zijn 

de melders in de gelegenheid gesteld om hun melding alsnog concreet te maken. Uit dit gesprek is 

mij niet gebleken dat de melding zich richt tot een concrete gedraging door een specifiek persoon. 

De melding ziet grotendeels toe op een besluitvormingstraject. De bestuursrechter is het forum dat 

inhoudelijk over de besluitvorming en de bevoegdheden dient te oordelen.  

In het aan mij gerichte advies wordt ook aangegeven dat in zeldzame gevallen een 

integriteitsonderzoek – overigens buitengewoon kostbaar en te financieren uit publieke middelen – 

toch gelegitimeerd zou zijn als hieruit lessen getrokken kunnen worden die bruikbaar zijn voor de 

huidige praktijk. Ook hiervoor geldt dat er concrete aanwijzingen van schendingen van 

integriteitsnormen aanwezig moeten zijn om een dergelijk onderzoek te legitimeren. Deze vind ik niet 

terug in de documentatie en is evenmin naar voren gebracht in het gesprek op 22 juli jl.. Daarmee 

sluit ik deze melding af. 

Informeren melders 

De melders heb ik per brief geïnformeerd over mijn beslissing.  

Informeren van de provincie 

Ik heb de Commissaris van de Koning in de provincie Utrecht geïnformeerd over deze melding, 

aangezien ook de provincie wordt benoemd in de melding. 

Vertrouwelijkheid en transparantie 
Bij meldingen van vermeende integriteitsschendingen dient een afweging gemaakt te worden tussen 
het streven naar openheid en transparantie aan de ene kant en het beschermen van de persoonlijke 
levenssfeer van de betrokkenen aan de andere kant. Ingekomen meldingen van een vermoeden van 
een integriteitsschending worden in de beoordelings- of onderzoeksfase niet openbaar gemaakt.  

Zodra de behandeling van een integriteitsmelding of -onderzoek is afgerond vind ik het van belang 
dat ik mijn handelen op transparante wijze legitimeer. Daarom zal ik de meldingsbrief van 18 juni 
2019, met uitzondering van namen, samen met deze brief aan uw raad en het aan mij uitgebrachte  
externe advies, openbaar maken op het raadsinformatiesysteem van de gemeente Stichtse Vecht.  

Ik vertrouw erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

De burgemeester van Stichtse Vecht, 

Yvonne van Mastrigt 
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Gemeente Stichtse Vecht 
T.a.v. mevrouw Van Mastrigt
Postbus 1212
3600 BE  Maarssen

CAOP 

Postbus 556, 2501 CN Den Haag 
Lange Voorhout 13, 2514 EA Den Haag 
KVK-nummer 41158878 

-  bijlage(n) 
Ons kenmerk SiPA20190710 

Den Haag, 10 juli 2019 

Onderwerp 
Advies 

Geachte mevrouw Van Mastrigt, 

Door tussenkomst van uw Coördinator Integriteit mevrouw Hemels, heb ik uw verzoek ontvangen om te 
adviseren over twee door u ontvangen integriteitsmeldingen. Van mw. Hemels heb ik daartoe de 
betrekkelijke stukken ontvangen, waaronder de beide meldingen d.d. 14 juni 2019 en 18 juni 2019. 

Ik zal eerst wat algemene kaders schetsen van de advisering die het Steunpunt desgevraagd verstrekt. 
Vervolgens zal ik ingaan op de relevante aspecten van de genoemde meldingen.  

Het Steunpunt Integriteitonderzoek politieke Ambtsdragers (SIPA) verricht geen zelfstandig 
persoonsgericht integriteitonderzoek. Het is ingesteld om beslissers over dergelijk  integriteitonderzoek 
inzake politieke ambtsdragers  – in de gemeentelijke context is dat de burgemeester – bij te staan en te 
adviseren over deze meestentijds spaarzame en ingewikkelde casuïstiek. Daarnaast adviseert SIPA over de 
vraag of integriteitonderzoek zinvol en haalbaar is en/of over de vraag of het noodzakelijk is een 
aangevangen vooronderzoek uit te breiden. We streven ernaar om binnen twee werkdagen te reageren op 
concrete verzoeken. Als dat bijdraagt aan de wederzijdse oordeelsvorming gaan we indien dat enig zins 
mogelijk is, ook ter plaatse spreken met meestentijds de burgemeester en diens adviseur(s). De 
bespreking van de meldingen is louter gebaseerd op de door de verzoeker aangeleverde informatie. Verdere 
feiten of omstandigheden die mogelijk een rol kunnen spelen, worden dan ook niet betrokken in de 
bespreking van de meldingen. Ook is het goed om op te merken dat het bij de bespreking van de door een 
adviesvrager gestuurde meldingen gaat om bij de SIPA adviseurs levende, persoonlijke beleidsopvatting en 
niet om een finaal oordeel over de melding. 

In de beide bovengenoemde meldingen worden de contouren geschetst van zeer langlopende 
besluitvorming en juridische procedures met betrekking tot een kennel. De meldingen benoemen alle 
hierbij betrokken functionarissen: ambtelijk, de opvolgende betrokken bestuurders en de 
volksvertegenwoordiging. Voorts wordt melding gemaakt van ook thans nog lopende juridische 
procedures. Met name door de melders ingediende WOB verzoeken zijn thans nog in behandeling. 
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Een integriteitmelding moet verwijzen naar een geschonden integriteit norm en benoemen welke persoon 
of personen hiervoor verantwoordelijk gesteld kunnen worden. De melding moet voldoende concreet zijn 
om persoonsgericht integriteitonderzoek te legitimeren. Daarvan lijkt in casus geen grondslag aan te 
wijzen in de beide meldingen. Integriteit claims en meldingen moeten expliciet zijn, tot een persoon te 
herleiden en moeten duidelijk kunnen worden onderscheiden van besluitvorming, onhandig opereren of 
politieke oordeelsvorming en optreden. Ik lees dat in de voorhanden documentatie niet. Een opsomming 
van alle bij het besluit betrokken functionarissen zonder daarbij te benoemen wie waarvoor 
verantwoordelijk kan worden gesteld, is onvoldoende concreet en onderzoekbaar om persoonsgericht 
integriteitonderzoek te legitimeren. 

Dergelijk onderzoek is een fors en zeer ingrijpend middel waarbij onherstelbare schade aan reputaties kan 
worden toegebracht. Dat betekent dat er voor aanvang al sterke aanwijzingen voorhanden zijn dat 
integriteitnormen zijn geschonden door aanwijsbare, individuele personen. De beide meldingen zijn 
hiervoor onvoldoende specifiek. 

In zeldzame gevallen is integriteit onderzoek – overigens buitengewoon kostbaar en te financieren uit 
publieke middelen – toch gelegitimeerd als hieruit lessen getrokken kunnen worden die bruikbaar zijn voor 
de huidige praktijk. Daarvoor zie ik geen aanwijzingen in de voorhanden documentatie.  

Ik heb gezien dat de melders worden uitgenodigd voor een gesprek. Daarbij kan gewezen worden op de 
implicaties van een beschuldiging die ziet op integriteitsschendingen. Daarbij moeten de melders indien 
mogelijk worden bevraagd op “man en paard” noemen. In verband met de lange periode die de casus 
beslaat moet dat relaas zeer precies geformuleerd zijn. Datering en betrokken personen zijn essentieel. 
Concreet benoemen van de geschonden integriteitsnorm eveneens. Ze zullen dat schriftelijk moeten doen 
omdat de nu voorliggende te vaag geformuleerde grondslag van de vermeende integriteitsschendingen in 
elk geval niet voldoende legitimatie vormt voor een persoonsgericht integriteitsonderzoek. 

Uiteraard tot nadere toelichting en verdere opvolging bereid. 

Met vriendelijke groeten, 
CAOP 

Project manager Steunpunt Integriteitonderzoek Politieke Ambtsdragers 
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