Motie Hart voor Bloemendaal: rectificatie Haarlems Dagblad
De gemeenteraad bijeen in vergadering op 22 januari 2015
Kennis genomen hebbend van:
de uitspraken van de voormalig wethouder RO in het Haarlems
Dagblad van 16 augustus jl
de schending door de voormalig wethouder RO van het recht op
privacy en het recht op bescherming van vertrouwelijke gegevens van
twee inwoners van de gemeente Bloemendaal
het aan de pers bekend maken van gegevens waarvan de voormalig
wethouder RO in de uitoefening van haar functie in vertrouwen kennis
had genomen
de verklaring (aldus naar waarheid opgemaakt) van 8 maart 2012
waarvan de commissie heeft geoordeeld dat deze niet strookt met de
realiteit omdat uit de bandopname blijkt dat de betrokken inwoner niet
heeft geschreeuwd en zich ook niet anderszins onjuist heeft gedragen;
de verklaring van de advocaat van de gemeente tegenover de rechter in
een kort gedingprocedure, zie uitspraak 17 april 2014, rechtbank
Noord-Holland:

Constaterende dat:
het gemeentebestuur twee inwoners en hun gezinnen ernstige
reputatieschade heeft toegebracht door in het openbaar en tegenover de
rechter te verklaren dat deze inwoners ambtenaren zouden hebben
bedreigd cq zouden hebben geïntimideerd
dat uit de stukken die door diverse raadsleden zijn ingezien, niet is
gebleken dat door deze inwoners daadwerkelijk is gedreigd en/of
geïntimideerd; evenmin is dit uit opgenomen telefoongesprekken
gebleken
dat ook de klachtenadviescommissie bij de behandeling van een klacht
(klacht 7) heeft geconstateerd dat de betrokken inwoner zich niet heeft
misdragen
het gemeentebestuur wist, cq had redelijkerwijs moeten weten dat zij de
informatie over twee inwoners van Bloemendaal en hun identiteit
geheim had moeten houden en dat zij bij het doorgeven van deze
informatie aan de pers heeft aanvaard dat zij daarmee haar plicht tot
geheimhouding van die informatie schond
dat bovendien niet is komen vaststaan dat deze inwoners ambtenaren
daadwerkelijk hebben bedreigd en geintimideerd en dat een van de
verklaringen van de ambtenaren in strijd met waarheid is opgemaakt
Verzoekt:
het gemeentebestuur (dwz: wat er nu nog over is van het college)
alsnog een rectificatie te plaatsen in het Haarlems Dagblad door aan
deze krant een brief te sturen waarin het gemeentebestuur excuses
aanbiedt aan de betrokken inwoners omdat zij ten onrechte zijn
uitgemaakt voor bedreigers (etc), opdat zij in hun eer en goede naam
worden hersteld.
En gaat over tot de orde van de dag.
namens Hart voor Bloemendaal,
M Roos

