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Verzenddatum 

Geachte heer, mevrouw, 

Journalisten van het Haarlems Dagblad hebben begin vorig jaar met een beroep op de Wet 
openbaarheid van bestuur (Wob) een verzoek gedaan om inzage in alle stukken die onder 
het 'Meldpunt Integriteit' berusten. Wij hebben hierover een principieel standpunt ingenomen 
en dit verzoek geweigerd. Wij zijn van mening dat openbaarmaking van dergelijke gegevens 
ons integriteitsbeleid ondergraaft. Speerpunt van ons beleid is een laagdrempelig meldpunt 
waar medewerkers vertrouwelijk kunnen melden. Publicaties over meldingen van 
integriteitschendingen werken drempelverhogend. Als vertrouwelijkheid niet kan worden 
gegarandeerd, is er veel minder bereidheid integriteitsschendingen te melden. 

Wij hebben daarom volstaan met het verstrekken van een overzicht van de zakelijke inhoud 
van de meldingen met wijze van afdoening. De Raad van State heeft echter, in het door het 
Haarlems Dagblad aangespannen hoger beroep, geoordeeld dat dit niet voldoende is. In de 
uitspraak van de Raad van State wordt uitgelegd dat de gemeente per document moet 
motiveren waarom het document niet geheel of gedeeltelijk openbaar kan worden gemaakt. 
Op basis van deze uitspraak rest ons niets anders dan te besluiten (een deel) van de 
meldingen openbaar te maken. Een aantal stukken hebben wij geweigerd omdat daarop 
naar ons oordeel een weigeringsgrond uit de Wob van toepassing is. De overige stukken zijn 
geanonimiseerd: alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot personen zijn 
weggelaten. Belanghebbenden zijn door ons schriftelijk geïnformeerd. 

Wij hechten er aan uw Raad ook de gelegenheid te geven kennis te nemen van de stukken 
die nu naar het Haarlems Dagblad worden gestuurd. Deze liggen daarom tot en met eind 
januari 201 2 ter inzage bij de griffie. 
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 

mr. A.L. van Kempen 


