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Verzenddatum 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van 
de HAP over de inhoud van een melding en de stappen 
die zijn gezet naar aanleiding van de melding 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 23 januari 2012 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de HAP over de 
inhoud van een melding en de stappen die zijn gezet naar aanleiding van de melding. 
Onderstaand treft u de beantwoording aan. 

Vraag ir: 
In het Haarlems Dagblad van zaterdag 74januari 2012 zijn een aantal arfikelen gepubliceerd 
over de vrijgave van een aantal meldingen bij het Meldpunt integriteit door het college van 
de gemeente Haarlemmermeer. 

In het achtergrondartikel komt de casus sporfcornplex De Estafette ter sprake. 
Er zou mogelijk sprake zijn van fraude. Voor zover wij weten is de raad hierover nooit 
geïnformeerd. 
Kunt u ons informeren over de inhoud van de melding en de stappen die zijn gezet naar 
aanleiding van de melding? 

Antwoord: De gemeente Haarlemmermeer heeff in haar integriteitsbeleid er voor gekozen 
ambtenaren te verplichten om een eventueel vermoeden van intergriteitsschendingen te 
melden in combinatie met een zeer zorgvuldig proces van afhandeling. De meldplicht is 
vastgelegd in de Regeling Integriteitsmeldingen 2008 en het vervolgproces in het 
Onderzoeksprotocol Integriteitsmeldingen. Daarmee zijn melders gediend, maar wordt ook 
de zorgvuldigheid gewaarborgd in het geval dat er sprake is van onterechte vermoedens. 
Dat laatste in de casus sportcomplex De Estafette het geval. Deze melding is onderzocht en 
op grond daarvan is vastgesteld dat het vermoeden ongegrond was. 

Ten behoeve van de controlerende taak van de raad rapporteren wij actief over het 
gevoerde integriteitbeleid. In het Jaarverslag Integriteitbeleid 2007 bent u in algemene zin 
over deze melding geïnformeerd. 
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Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente 
de secretaris, 


