
 

   

 

 

Domburg, 28 februari 2018 

 

Geachte leden van het college van B&W en raad van de gemeente Veere,  

 

Op 19 mei 2017 kocht wethouder Melse als bestuurder en enig eigenaar van de besloten 

vennootschap De Hoeisten, 3 hotelkamers, een halletje en 2 parkeerplaatsen in het nieuwe hotel de 

Tien Torens voor de prijs van 1.076.228,45 euro. 

De verkopende partij was 2B Duinhotel Tien Torens B.V., een 100% dochter van een Stichting 

waarvan de projectontwikkelaar Peter Bommeljé de enige bestuurder is. 

De hotelkamers liggen op de derde verdieping en hebben zicht op zee en op Walcheren. 

 

Na de aankoop sloot de Hoeisten B.V. van wethouder Melse een hypothecaire lening af ter waarde 

van 1 miljoen euro. 

De Hoeisten B.V. heeft een eigen vermogen van 2 miljoen euro en gestort aandelenkapitaal van 

800.000,- euro. Wethouder Melse bezit 100% van de aandelen. 

 

Volgens de kwalitatieve verplichting opgenomen in de leveringsakte van de hotelkamers dient de 

verhuur te geschieden krachtens een verhuurovereenkomst, af te sluiten met de verkoper of een door 

de verkoper aan te wijzen organisatie. 

Op dit moment is dat een bv van projectontwikkelaar Bommeljé. Dezelfde Bommeljé bezit via een BV 

nog altijd een aantal hotelkamers in het Duinhotel Tien Torens, waaronder het penthouse direct boven 

het appartement van de wethouder Melse. 

 

Het feit dat de BV van wethouder Melse een hypotheek heeft afgesloten op het appartement, en dus 

rentekosten maakt, en het feit dat de familie Melse op minder dan 10 minuten rijden van Zoutelande 

woont en het feit dat de projectontwikkelaar Bommeljé in juni 2017 zelf heeft verklaard dat alle 

eigenaren de hotelkamers gingen verhuren betekent in dit geval dat wethouder Melse de hotelkamers 

niet voor eigen gebruik heeft gekocht maar als een belegging die geld moet opleveren. Een bezoek 

aan de website van het Duinhotel bewijst dit nogmaals, de hotelkamers zijn het grootste deel van het 

jaar beschikbaar voor verhuur. 

 

Er bestaat dus een zakelijke relatie, via een verhuurovereenkomst, tussen de wethouder Melse en 

projectontwikkelaar Bommeljé. 

Dit betekent dat wethouder Melse voor de opbrengst op zijn investering volledig afhankelijk is van het 

succesvol verhuren van zijn hotelkamers door de BV van Bommeljé. 

 

Een recente uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag in de zaak van Rey heeft het volgende 

bepaald: 

 

“Integriteit en de handhaving daarvan zijn van fundamenteel belang voor een goed functionerende 

overheid en het vertrouwen van de burger in de overheid.” 

 

En: 

 

“ Teneinde een onafhankelijk en integer bestuur te waarborgen is onder meer in artikel 41a 

Gemeentewet opgenomen dat een wethouder de eed/belofte dient af te leggen, onder meer 

inhoudende dat hij om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk 

of enige belofte heeft aangenomen of zal aannemen.” 

 



 

   

 

 

 

 

Uitwerking van deze wet vindt volgens het Gerechtshof ondermeer plaats in de gemeentelijke 

Gedragscode Bestuurlijke Integriteit. 

 

De raad van de gemeente Veere heeft op 14 november 2013 zo’n code vastgesteld. 

 

De volgende artikelen van de gedragscode zijn relevant voor het handelen van wethouder Melse en 

de vraag kan gesteld worden of wethouder Melse wel naar de letter en geest van de regeling heeft 

gehandeld. 

 

Artikel 1.5: Een politiek ambtsdrager is aanspreekbaar op de naleving van deze code. 

 

Wethouder Melse is dus aanspreekbaar op zijn gedrag indien hij handelt in strijd met de regels van de 

code. 

 

Artikel 2.1: Een politiek ambtsdrager doet opgave van zijn financiële belangen. 

 

Wethouder Melse heeft zijn bezit van en zijn bestuursfunctie in De Hoeisten BV niet gemeld, de BV 

staat niet vermeld op de website van de gemeente Veere, de vraag is of de raad of de andere 

collegeleden ervan op de hoogte waren. Ook heeft wethouder Melse zijn investering in het Duinhotel 

en de verhuurovereenkomst niet gemeld. 

 

Artikel 2.4: Indien de onafhankelijke oordeelsvorming van een politiek ambtsdrager over een 

onderwerp in het geding kan zijn, geeft hij bij de besluitvorming daarover aan in hoeverre het 

onderwerp hem persoonlijk aangaat. 

 

Nu er een zakelijke relatie bestaat, via de 2 BV’s, tussen wethouder Melse en projectontwikkelaar 

Bommeljé is het volgende besluit van het college van 9 januari 2018 moeilijk te duiden: 

 

“ De portefeuillehouder mandateren in het concept Zienswijzenrapport ondergeschikte wijzigingen aan 

te brengen.“ 

 

De portefeuillehouder is wethouder Melse en de zienswijzen gaan over het KPN gebouw, een project 

van Bommeljé. Heeft de wethouder het college op de hoogte gebracht van zijn persoonlijke belang en 

heeft het college dit belang meegewogen in haar besluit toen zij wethouder Melse mandateerde? 

 

Artikel 2.7: Een politiek ambtsdrager vervult geen nevenfuncties die een structureel risico vormen voor 

een integere invulling van de politieke functie. 

 

Wethouder Melse is bestuurder van een BV die een belegging heeft gedaan waarbij de opbrengst van 

die belegging, de verhuur van hotelkamers, afhankelijk is van een BV van een projectontwikkelaar die 

nog steeds zeer actief is in de gemeente Veere. Wethouder Melse is verantwoordelijk voor de 

ruimtelijke ordening in de gemeente Veere. 

Dat is een risico en het is structureel, een risico mede omdat de wethouder een hypotheek van een 

miljoen heeft afgesloten waardoor er rentelasten zijn die terug verdient moeten worden en omdat 

Melse als wethouder minstens wekelijks met projectontwikkelaars van doen heeft. 

Structureel omdat nergens uit blijkt dat de projectontwikkelaar Bommeljé op zeer korte termijn van 

plan is dit project volledig af te stoten. 



 

   

 

 

 

 

Artikel 2.8: Een politiek ambtsdrager geeft ten behoeve van de openbaarmaking van zijn 

nevenfuncties en q.q-nevenfuncties aan voor welke organisatie de functies worden verricht, wat het 

tijdsbeslag is en of de functies bezoldigd zijn. 

 

Voor wat betreft de functie als bestuurder van De Hoeisten BV heeft de wethouder Melse dit volledig 

nagelaten. 

  

Artikel 3.2: Een politiek ambtsdrager houdt geen informatie achter. 

 

De wethouder Melse houdt wel erg veel informatie achter en al heel lang, namelijk sinds 2007. 

Geconfronteerd door de PZC met zijn investering in het Duinhotel wekt wethouder Melse de suggestie 

dat de hotelkamers voor eigen gebruik zijn gekocht, het tegendeel is waar. 

 

Artikel 3.4: Een politiek ambtsdrager maakt niet ten eigen bate of ten bate van zijn persoonlijke 

betrekkingen gebruik van in de uitoefening van het ambt verkregen informatie. 

 

Dit is door het handelen van de wethouder niet meer na te gaan, alleen al de voorkennis die een 

wethouder heeft over projecten die in vooroverleg worden besproken kan er toe geleid hebben dat 

wethouder Melse tot deze investering is overgegaan. 

 

Artikel 4.1: Een politiek ambtsdrager accepteert geen geschenken, faciliteiten of diensten indien zijn 

onafhankelijke positie hierdoor kan worden beïnvloed. In onderhandelingssituaties weigert hij door 

betrokken relaties aangeboden geschenken of andere voordelen. 

 

Nu wethouder Melse via een door hem 100% gecontroleerde bv, zowel een verhuuroverkomst als een 

beheersovereenkomst heeft gesloten met een lokale projectontwikkelaar die verantwoordelijk is voor 

het meest omstreden plan in de gemeente Veere van de afgelopen 20 jaar, het KPN gebouw, is het 

onmogelijk om na te gaan of de wethouder Melse geen diensten of geschenken aanneemt die zijn 

onafhankelijke positie kunnen beïnvloeden of al beïnvloed hebben. 

Men denke aan, bijvoorbeeld, voorrang bij de verhuur of lagere schoonmaakkosten. 

 

Ook staat de investering van wethouder Melse in het Duinhotel op gespannen voet met artikel 41a van 

de gemeente wet, een eed afleggen om iets te doen of te laten heeft slechts betekenis wanneer een 

wethouder transparant en in alle openbaarheid handelt, dit heeft de wethouder overduidelijk 

nagelaten. 

 

Het bestuur van de Stichting Leefbaarheid Kom Domburg( SLKD) vraagt zich af in hoeverre de 

overige collegeleden en de gemeenteraad op de hoogte waren van al deze feiten. 

 

Ook vraagt het bestuur van de SLKD zich af of de overige collegeleden en de gemeenteraad van 

mening zijn dat de wethouder wel of niet in strijd heeft gehandeld met de Gedragscode bestuurlijke 

integriteit en artikel 41 van de gemeentewet. 

 

Tevens vraagt het bestuur van de SLKD zich af of het besluit van het college om de wethouder Melse 

te mandateren om in het Zienswijzenrapport ondergeschikte wijzigingen aan te brengen, in het licht 

van eerder genoemde feiten, niet in strijd is met de Algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

 



 

   

 

 

 

 

Het Gerechtshof in Den Haag stelde in haar uitspraak dat:  

 

“ Integriteit en de handhaving daarvan zijn van fundamenteel belang voor een goed functionerende 

overheid en het vertrouwen van de burger in de overheid.” 

 

De burgers van de kom Domburg in het algemeen en de omwonenden van het KPN gebouw in het 

bijzonder, vragen zich ten sterkste af of wethouder Melse nog wel in staat is integer te handelen of 

heeft gehandeld in de procedure van het KPN gebouw, ook vragen zij zich af of het college en de 

gemeenteraad nog wel bereid zijn om handhavend op te treden om de integriteit van het bestuur van 

de gemeente Veere te herstellen. 

 

Wij wachten uw reacties met interesse af. 

 

Namens Stichting Leefbaarheid Kom Domburg, 

 

Wies Keunen, voorzitter 

 

Corrie Dieleman, secretaris 

 

David Wisse, penningmeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


