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Onderwerp 

Handreiking integriteitstoets 

Geachte burgemeester, 

De afgelopen periode is er in toenemende mate aandacht voor bestuurlijke 
integriteit. Steeds meer Brabantse gemeenten krijgen te maken met kwesties 
waarbij de integriteit van een burgemeester, gemeenteraadslid of wethouder in 
het geding is. Ook landelijk is er het afgelopen jaar veel aandacht gevestigd op 
dit onderwerp, onder andere met de Motie Schouw en Klein (betreft het 
jaarlijks agenderen van en rapporteren over integriteit binnen gemeenten, 
provincies en waterschappen) en de Motie Heijnen (betreft de verkenning van 
mogelijkheden voor een nationaal bureau integriteitsonderzoek). 

De toegenomen aandacht beschouwen wij als een positieve ontwikkeling. Als 
burgemeester hebt u een belangrijke rol als het gaat om integriteit. Zowel naar 
de raad en het college als naar de burgers, die recht hebben op een 
transparante en integere overheid. Di t is in l i jn met het wetsvoorstel van de 
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waarin de 
burgemeester formeel wordt belast met het toezicht op integriteit. Ook de 
commissaris van de Koning krijgt een zorgplicht met betrekking tot bestuurlijke 
integriteit, waarop in het verleden al meerdere malen een beroep is gedaan. 

O m tot een gezamenlijke bevordering van bestuurlijke integriteit te komen heeft 
er in november j l . een verkennend gesprek plaatsgevonden met 
vertegenwoordigers van de V B G , RIEC en de provincie Noord-Brabant. 
Tijdens dit gesprek heeft de provincie Limburg een toelichting gegeven op de 
uniforme integriteitstoets die daar recent is ontwikkeld. Tijdens deze verkenning 
is de intentie uitgesproken om met elkaar in het komende jaar een platform te 
ontwikkelen om in Brabant kennis van en ervaring met bestuurlijke integriteit te 
delen en instrumenten te ontwikkelen ten behoeve van gemeenten. Tevens 
hebben wij besloten om als eerste belangrijke stap de mogelijkheid tot screening 
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van kandidaat-wethouders onder uw aandacht te brengen, dit met het oog op 
de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. 

Met betrekking tot benoemingen door de Kroon is screening en integriteit 
geborgd, maar dit is niet het geval met politieke benoemingen zoals die van 
wethouders. Bij deze bieden wij u een stappenplan aan voor de screening van 
kandidaat-wethouders. Wellicht biedt dit document u een handvat om hier 
meer aandacht aan te besteden. In l i jn met een binnen de kring van 
commissarissen van de Koning gemaakte afspraak heeft de provincie Noord-
Brabant bij de vorming van het huidige college van Gedeputeerde Staten al een 
soortgelijke toets uitgevoerd (met uitzondering van het screeningsonderzoek) en 
dat raden wij burgemeesters ook aan. 

W i j vertrouwen er op dat dit een instrument is dat alle gemeenten in de 
provincie Noord-Brabant gaan gebruiken, we streven tenslotte allemaal naar 
een integer openbaar bestuur. Omdat wij de toepassing van dit instrument 
willen volgen, verzoeken wij u om uw voornemen hiertoe dan ook kenbaar te 
maken bij Geraldine Koch-van Hooijdonk, beleidsmedewerker bij het Kabinet 
van de commissaris van de Koning (073-680 8706, gkoch@brabant.nl). 
Uiteraard is zij ook beschikbaar voor vragen over deze brief of het stappenplan. 
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Hoogachtend, 

Prof. dr. W.B.H.J. van de Donk, 
Commissaris van de Koning 

mw. mr. LR . Adema, 
voorzitter V B G 
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Gespreksformulier: Burgemeester 

NAAM: 

Datum: Reden gesprek: kandidaat-wethouder en integriteit 

Gespreksonderwerpen 

Uitleggen van procedure, reden gesprek en mocht VOG I uitslag screeningsonderzoek daartoe aanleiding geven 
dan volgt een gesprek met burgemeester, fractievoorzitter en kandidaat 

Benoembaarheidsvereisten (Nederlander, ingezetene van de gemeente, leeftijd van 18 jaar en niet uitgesloten 
van kiesrecht) 

Onverenigbare (nevenfuncties: 
o Een wethouder vervult geen nevenfuncties waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op een 

goede vervulling van zijn ambt als wethouder; 
o Een wethouder meldt zijn voornemen tot aanvaarding van een nevenfunctie aan de gemeenteraad; 
o Een wethouder maakt zijn nevenfuncties (en inkomsten uit nevenfuncties) openbaar (ter inzagelegging 

op het gemeentehuis); 

Onverenigbare of verboden handelingen: 
o Een wethouder mag onder andere niet als advocaat of adviseur in geschillen werkzaam zijn ten behoeve 

van de gemeente of het gemeentebestuur 

Eed of belofte afleggen en belang daarvan uitleggen (geven of beloven van gift of gunst, aannemen van 
geschenk of belofte) 

Integriteit (een VOG betekent nog geen garantie voor bestuurlijke integriteit, dat is immers een breder begrip dan 
het strafrechtelijke verleden waar de VOG op ziet) 

Screeningsonderzoek: met instemming van de kandidaat-wethouder wordt door een extern bureau een 
screeningsonderzoek uitgevoerd. 

Zijn er nog andere dingen die van belang kunnen zijn: 
o Zijn er kwesties I gebeurtenissen uit het verleden die voor derden aanleiding kunnen geven om daarmee 

naar buiten te komen (chantabel) 
o Eventueel zaken die spelen in de financiële sfeer, relatie-sfeer (privé I vriendenkring) 

Gespreksaantekeningen 



Biļloge 

Stappenplan integriteitstoets kandidaat-wethouders 

Hieronder staat een aantal stappen beschreven die u als burgemeester kunt nemen in aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen en de periode daarna, de vorming van een nieuw college. Met kandidaat

wethouders worden zowel huidige als nieuwe wethouders bedoeld. Als burgemeester heeft u een 
belangrijke rol in dit proces, maar het gaat ook om de bereidheid van de politieke partijen. De 
politieke partijen zijn verantwoordelijk voor de persoon die zij voordragen als kandidaatwethouder. 
Mocht in het proces blijken dat er twijfels bestaan over de integriteit dat is het aan de politieke partij 
om hun verantwoordelijkheid te nemen. 

1. De burgemeester gaat een gesprek aan met de afdelingsvoorzitters van de politieke partijen in 
de periode naar de gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens dit gesprek onderstreept u het belang 
van integriteit. De afdelingsvoorzitters I fractievoorzitters zijn immers verantwoordelijk voor 
de verkiezingslijst1 en kandidaatwethouders die zij voordragen. 

2. U spreekt met kandidaatwethouders over integriteit (zie gespreksformulier) en stelt hiervan 
een verslag op. 

3. De kandidaatwethouder overhandigt een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) (aanvraag 
formulier publieke ambtsdragers). 

4. Met instemming van de kandidaatwethouder laat u een screeningsonderzoek uitvoeren door 
een extern bureau 2. 

5. Indien er twijfels over de integriteit zijn bij de kandidaatwethouder, gaat u een gesprek aan 
met de kandidaat. Mogelijk leidt dit tot terugtrekking van kandidatuur. 

6. U komt terug bij de afdelingsvoorzitters/fractievoorzitters indien de uitkomsten van het 
integriteitsgesprek en/of screeningsonderzoek daar aanleiding voor geven of een V O G niet 
verkregen wordt. 

1 Dit is te laat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. 
2 Heeft u vragen over het stappenplan of wilt u suggesties ontvangen van externe bureaus, 
dan kunt u contact opnemen met Geraldine Koch-van Hooijdonk, 073 - 680 8706 of 
gkoch@brabant.nl 


