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Deze rapportage van Necker van Naem Integriteit BV (NvNI) is uitsluitend bestemd om gebruikt te worden door de 
opdrachtgever ten behoeve van het doel van het onderzoek.  
 
NvNI aanvaardt geen verantwoordelijkheid bij gebruik door derden, tenzij met onze schriftelijke toestemming. Dientengevolge 
aanvaardt NvNI ten aanzien van de inhoud van het rapport geen verantwoordelijkheid jegens anderen dan de opdrachtgever en 
slechts bij het gebruik voor het doel waarvoor het is opgemaakt. 
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Op 23 augustus 2022 heeft de gemeentesecretaris van de gemeente Beverwijk Necker van Naem 
Integriteit BV (verder: Necker) de opdracht gegeven om een vooronderzoek uit te voeren. De aanleiding 
hiervoor is gelegen in een gesprek dat de burgemeester kort daarvoor had met een inwoner van 
Beverwijk. De inwoner gaf aan voornemens te zijn een verzoek in te dienen op grond van de Wet 
openbaarheid bestuur (Wob) om zo meer informatie te verkrijgen over een wat hem betreft 
opmerkelijke situatie die betrekking heeft op een ambtenaar van de gemeente.  

De informatie uit dit gesprek heeft ertoe geleid dat de burgemeester opdracht heeft gegeven aan de 
gemeentesecretaris om onderzoek te doen naar deze situatie. Necker heeft vervolgens de opdracht 
gekregen om een vooronderzoek uit te voeren dat ziet op het handelen van deze ambtenaar van de 
gemeente. De informant is vervolgens schriftelijke geïnformeerd over de start van het onderzoek.  

 

De doelstelling van dit vooronderzoek is om te beoordelen of de informatie waarvan de burgemeester 
kennis heeft genomen, aanleiding geeft tot het instellen van een integriteitsonderzoek naar de 
ambtenaar in kwestie van de gemeente Beverwijk.  

Daartoe zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 
 

1. Wat is de inhoud van de informatie die de burgemeester van Beverwijk heeft ontvangen van de 
inwoner?  

2. Wat zijn de beweegredenen van de inwoner geweest tot het delen van deze informatie met de 
burgemeester?  

3. Wat zijn de kaders voor integriteit van gemeente Beverwijk, in het bijzonder voor ambtenaren?  

4. Hoe verhoudt de inhoud van de gedeelde informatie zich tot de bestaande kaders?  

5. Biedt deze informatie aanleiding tot het doen van een vervolgonderzoek?  
 

 

Op 25 augustus 2022 is Necker gestart met de uitvoering van het vooronderzoek. De werkzaamheden 
bestonden uit het opvragen en bestuderen van de relevante documentatie bij de gemeente, het houden 
van een interview met de inwoner en het schrijven van deze rapportage.  

Het interview is gehouden op 5 september 2022, nadat de inwoner een gespreksvoorbereiding en 
interviewprotocol ontvangen had. Na het gesprek is een verslag op 6 september 2022 in concept aan de 
inwoner voorgelegd ter accordering. De inwoner heeft, nadat hij zijn aanpassingen op 7 september 2022 
telefonisch heeft doorgegeven welke zijn verwerkt, op 7 september 2022 de definitieve versie van het 
verslag ontvangen. Het verslag blijft in het onderzoeksdossier van Necker en wordt niet aan de 
opdrachtgever ter beschikking gesteld. 



 

 
 

 

Aan de inwoner is door de onderzoekers medegedeeld dat de gemeentesecretaris opdrachtgever in dit 
vooronderzoek is. Met eventuele vragen over een vervolg kan de inwoner bij haar terecht.  

De relevante onderzoeksbevindingen zijn vervolgens verwerkt in deze rapportage.  

In overleg met de opdrachtgever is er bij de start van het vooronderzoek voor gekozen om een gesprek 
met de betrokkene nog geen onderdeel te laten zijn van het vooronderzoek. Hierbij is de afweging 
gemaakt dat de gedeelde informatie eerst op zijn aard en inhoud beoordeeld moet worden in een 
vooronderzoek, vanwege de impact van een integriteitsonderzoek op de persoonlijke levenssfeer. Bij een 
vervolgstap moet ook het moment van informeren van betrokkene worden bepaald.  

 

 

Dit rapport bestaat uit drie delen: de reconstructie, de beantwoording van de onderzoeksvragen en de 
conclusie en aanbeveling. De reconstructie bevat de loopbaan van de betrokkene alsmede een tijdlijn 
met relevante gebeurtenissen. Vervolgens beantwoorden we de onderzoeksvragen zoals hierboven 
geformuleerd. Tot slot treft u de conclusie en aanbeveling.  

 

 





 

 
 

 

Vanaf medio maart 2022 
De gemeente gaat op dit aanbod in. In de loop van maart 2022 wordt gestart met het klaarmaken van 
deze hal voor opvang. Betrokkene denkt als medewerker van de gemeente Beverwijk namens de 
gemeente mee over het geschikt maken van de ruimte voor de opvang. 

22 maart 2022 
De gemeentesecretaris geeft betrokkene schriftelijk toestemming om via  
11 sanitaire units te regelen voor de hal en daarbij als haar opdrachtgever te fungeren, ondanks de 
contacten die hij in de privé sfeer met dit bedrijf onderhoudt4. In de brief staat hierover het volgende: 

''lk ben mij er van bewust dat jij in deze situatie opdrachtgever wordt van een bedrijf waarmee jij in de 
privésfeer ook contacten hebt. Jij hebt toestemming voor het verrichten van nevenwerkzaamheden 
zolang dat de Beverwijkse belangen niet raakt. Gelet op de bijzonder situatie geef ik jou toestemming in 
dit geval als opdrachtgever van  op te treden''. 

12 april 2022 
De gemeente Beverwijk sluit een huurovereenkomst voor het gebruik van de hal voor de duur van een 
jaar. De huurprijs bedraagt EUR 1,00. In de huurovereenkomst staat dat de gemeente op eigen kosten de 
bedrijfshal zal inrichten met 11 woonunits en 4 wooneenheden in het kantoor van de hal. Van de 11 
woonunits zijn er twee buiten de hal, op het omliggende terrein, geplaatst. 

Tussen medio maart en 9 mei 2022 
Betrokkene vertelt uit eigen beweging aan de inwoner dat  

 
 De inwoner vindt dit 

vreemd maar vraagt niet door. 

9 mei 20225 
De eerste tijdelijke bewoners nemen hun intrek in de hal. 

Medio mei/juni 2022 
De inwoner spreekt een ambtenaar van de gemeente (niet zijnde betrokkene) en geeft aan het vreemd 
te vinden dat het bedrijf waar de medewerker bij betrokken is, is ingeschakeld om de sanitaire units te 
regelen. Deze ambtenaar meldt het gesprek bij de gemeentesecretaris. Volgens informatie vanuit de 
gemeente heeft de gemeentesecretaris uitleg gegeven aan de inwoner dat hier vooraf toestemming voor 
is gevraagd en verleend. De inwoner heeft aan de onderzoekers verklaard zich dit gesprek niet te 
herinneren en de gemeentesecretaris ook niet te kennen. De inwoner geeft aan in die periode mogelijk 
wel met iemand van de gemeente te hebben gesproken, maar kan zich niets meer over de aard en 
inhoud van dat gesprek herinneren. 

 
 

 
4 Brief aan betrokkene van de gemeentesecretaris E.R. Loenen, 22-03-2022.  
5 De website van de gemeente noemt als datum: 10 mei 2022. 



 

 
 

 

22 augustus 2022 
De inwoner spreekt de burgemeester wanneer die de hal bezoekt. De inwoner geeft aan dat hij een 
verzoek op grond van de Woo heeft klaarliggen omdat hij vermoedt dat er oneigenlijke zaken 
plaatsvinden met betrekking tot het bedrijf waar een van de medewerkers van de gemeente nauwe 
banden mee heeft. Er zouden meer spullen zijn besteld dan nodig6. De inwoner kondigt -volgens de brief 
van de gemeentesecretaris7- ook aan een officiële melding te zullen doen. In het interview geeft de 
inwoner echter aan dat hij geen melding beoogt en ook niet alsnog wil indienen. 

23 augustus 2022 
De burgemeester heeft aan de inwoner aangegeven dat hij opdracht geeft aan de gemeentesecretaris 
om de kwestie te laten onderzoeken en dat het de inwoner vrij staat alsnog een Woo-verzoek te doen. 
Een officieel onderzoek zal in ieder geval plaatsvinden8.   

 

 

 
6 Aldus de weergave van de binnen gekomen informatie door HR aan ) d.d. 24 augustus 2022. 
7 Zo volgt uit de brief van de gemeentesecretaris aan de inwoner d.d. 26 augustus 2022. 
8 Zie de brief van de gemeentesecretaris aan de inwoner d.d. 26 augustus 2022. 









 

 
 

 

Uit het gesprek met de inwoner komt naar voren dat betrokkene heeft verklaard mede-eigenaar te zijn 
van de leverancier. De onderzoekers hebben dit nog niet feitelijk kunnen vaststellen. Onbekend is ook of 
dit onderdeel uitmaakt van de afspraken die door betrokkene met de gemeentesecretaris zijn gemaakt.  
 
Het handelen van gemeente en betrokkene raakt aan de artikelen 3, 4, 7, 8 en 10 van de Gedragscode 
voor Medewerkers van de gemeente Beverwijk. Met de informatie die de onderzoekers op grond van 
het vooronderzoek en de daarbij behorende onderzoekshandelingen hebben verricht kan niet worden 
vastgesteld dat gemeente en betrokkene zorgvuldig hebben gehandeld conform de gedragscode. 
 

  





 

 
 

 

Stap 3: Dataverzameling door de onderzoeker 
Aanvullend op de nu reeds beschikbare documenten worden documenten opgevraagd en bestudeerd. 

Er vinden een aantal interviews plaats. In elk geval wordt gesproken met betrokkene. Daarnaast ook met 
de manager van betrokkene en de gemeentesecretaris.  

Als daar aanleiding toe is, spreken we op het eind nogmaals met de informant om e.e.a. ter verificatie 
voor te leggen. Als daar aanleiding toe is wordt ook nogmaals met de betrokkene gesproken ter 
verificatie. 

Stap 4: Wederhoor en oplevering 
De betrokkene krijgt de mogelijkheid om te reageren op de bevindingen in een concept rapportage.  
De definitieve rapportage sturen we naar de opdrachtgever en bespreken we met de opdrachtgever. 




