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integriteitstoetsing in het lokale bestuur

Geachte burgemeester,
In mijn brief van 7 juni jl. vroeg ik uw aandacht voor integriteitstoetsing in het lokaal bestuur.
Daarnaast attendeerde ik u op de ‘handreiking integriteitstoetsing kandidaten voor
decentrale politieke partijen’. Nu de gemeenteraadsverkiezingen naderen vestig ik graag
uw aandacht op de wenselijkheid van screening van kandidaat-wethouders na afloop van
de college-onderhandelingen.
Voorafgaand aan de vorige raadsverkiezingen in 2014 heb ik met de Utrechtse
burgemeesters een gesprek gevoerd over onder meer de screening van kandidaatwethouders voorafgaand aan hun benoeming. In die bijeenkomst kwam onder meer de
wenselijkheid tot het voeren van gesprekken met kandidaat-bestuurders of het laten
uitvoeren van een externe screening naar voren. In deze gesprekken kunnen mogelijke
integriteitsrisico’s in kaart gebracht worden en kan (de schijn van) belangenverstrengeling
wellicht op voorhand worden voorkomen. Inmiddels is het in de meeste gemeenten
gebruikelijk dat alle kandidaat-wethouders een vorm van screening ondergaan, ook bij
tussentijdse benoemingen.
Om u bij deze screeningsprocedures te ondersteunen heb ik, op grond van het gesprek met
de burgemeesters, indertijd een stappenplan en een handreiking opgesteld. In dit document
wordt een aantal stappen beschreven die een burgemeester kan ondernemen voorafgaand
aan en tijdens het proces van collegevorming. Daarnaast is een handreiking opgesteld voor
het voeren van integhteitsgesprekken met kandidaat-wethouders. Beide documenten zijn
op enkele punten geactualiseerd en te uwer informatie als bijlage bij deze brief gevoegd.
Een van de inhoudelijke wijzigingen betreft de procedures zoals die in Zeist en Oudewater
worden gevoerd. In beide gemeenten is ook een rol in de screening weggelegd voor een
raadscommissie. In het stappenplan is kort de werkwijze in beide gemeenten omschreven.
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Ik hoop u met deze informatie van dienst te kunnen zijn. Indien u over aanvullende
informatie beschikt of voortschrijdend inzicht hebt met betrekking tot de screening van
wethouders ontvang ik graag uw nader bericht daarover.
Met hoogachting,
de commissaris van de Koning
in de provincie Utrecht,

W.l.l. van Beek
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