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Memo

 

 

Datum: 10 juni 2014 

Aan: Het presidium  

Van: Burgemeester 

Onderwerp: Integriteitstoets wethouderskandidaten. 
 
 
Geachte dames en heren, 
  
In de afgelopen maanden hebben wij diverse keren over integriteit van het openbaar bestuur gesproken. 
Onder deze besprekingen ligt ook een aantal documenten, brieven van de minister van Binnenlandse 
zaken en de Commissaris des Konings en besluiten door de gemeenteraad van Den Helder. 
  
Tegen de achtergrond van de formatie dient een standpunt bepaald te worden over de concretisering van 
de integriteitstoets bij kandidaat wethouders. Dit is niet alleen van belang voor het aanzien van het 
openbaar bestuur in het algemeen en dat van Den Helder in het bijzonder, maar is ook van belang voor de 
kandidaat zelf. Er gaat ook voor hem of haar een beschermende werking van uit. 
  
Ten aanzien van de positie van de burgemeester in dezen, neem ik het standpunt in vooral de objectiviteit 
van uw afweging te moeten dienen. Daarbij past niet dat ik zelf een oordeel geef over de integriteit van de 
kandidaat. Dat doet de gemeenteraad op basis van zijn eigen oordeel dat evenwel gefundeerd dient te 
zijn.  
Indien de gemeenteraad (in meerderheid) van oordeel is dat een kandidaat benoembaar is, heb ik de 
zuiveringseed af te nemen. Daarin heeft de burgemeester geen beleidsvrijheid. 
  
Teneinde u in de gelegenheid te stellen gefundeerd tot een oordeel te komen stel ik u het volgende voor: 
1. zodra de kandidaten bekend zijn toetst een extern bureau de aspecten die verbonden zijn aan hun 

integriteit; 
2. dit bureau heeft een klankbordgroep onder mijn voorzitterschap en daarnaast bestaand uit drie 

raadsleden uit de vorige periode met voldoende senioriteit en zonder enig belang bij de uitkomst; 
3. het bureau stelt de gemeenteraad in kennis van zijn bevindingen in een openbaar stuk dat vooraf met 

de kandidaten is besproken (hoor en wederhoor); 
4. de gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld in een openbare zitting, indien daar behoefte aan 

is, nader kennis te maken met de kandidaat mede op basis van het rapport van het bureau. 
  
De kandidaat en de gemeenteraad trekken hun conclusie, waarna de installatie kan plaatsvinden. 
 
 
Voorgesteld wordt in te stemmen met de in deze memo opgenomen procedure voor de 
integriteitstoets voor wethouderskandidaten. 
 
 


