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Integriteitsscreening kandidaat-wethouders  

 

Voorgesteld besluit: 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 

 

gelezen het voorstel van de burgemeester van 12 februari 2018  

 

 

b e s l u i t: 

 

1. het ‘Protocol integriteitsscreening kandidaat-wethouders gemeente Bloemendaal 2018’ 
(Corsanummer 2018002797) vast te stellen 

2. de uitkomst van de op basis van het ‘Protocol integriteitsscreening kandidaat-wethouders 
gemeente Bloemendaal 2018’ uitgevoerde integriteitsscreening mee te laten wegen bij de 
besluitvorming tot benoeming van nieuwe wethouders.  
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Voorgesteld besluit 

Het ‘Protocol integriteitsscreening kandidaat-wethouders gemeente Bloemendaal 2018’ vast te 
stellen en de uitkomst van de op basis van dat protocol uitgevoerde integriteitsscreening mee te 

laten wegen bij de besluitvorming tot benoeming van nieuwe wethouders. 

 

Aanleiding en beoogd effect 

 

Aanleiding 

Publieke bestuurders liggen in toenemende mate onder een maatschappelijk vergrootglas. 

Discussies over integriteit van publieke bestuurders zijn niet alleen schadelijk voor de betrokken 

personen zelf, maar kunnen ook het imago van de gemeente schaden.  

 

Sinds 1 februari 2016 hebben burgemeesters de wettelijke taak om de bestuurlijke integriteit 

binnen de gemeente te bevorderen. Dit is het gevolg van een vanaf dat moment geldende 

aanpassing van artikel 170, tweede lid, van de Gemeentewet. Burgemeesters hebben ingevolge dit 

gewijzigde wetsartikel de taak om de integriteit van de gemeente te bevorderen.  

 

Om aan voornoemde taak invulling te geven, heeft de burgemeester het ‘Protocol 
integriteitsscreening kandidaat-wethouders gemeente Bloemendaal 2018’ opgesteld en wordt aan 

de raad voorgesteld dat protocol vast te stellen en de uitkomsten van onderzoeken op grond van 

dat protocol mee te laten wegen bij de besluitvorming tot benoeming van nieuwe wethouders. Dit 

protocol is ontleend aan het protocol dat door de burgemeester van Velsen is vastgesteld. Met deze 

gemeente zal, indien uw raad met deze voordracht instemt, zoveel mogelijk samenwerking worden 

gezocht bij de uitvoering van de integriteitsscreening. 

 

Beoogd effect 

Het doel is om ervoor te zorgen dat de raad bijdraagt aan de bevordering van de integriteit van het 

college door de uitkomst van de integriteitsscreening mee te laten wegen bij de benoeming van 

wethouders. 

 

Politieke keuzeruimte 

Een alternatief is om de uitkomst van de integriteitsscreening niet mee te laten wegen bij de 

besluitvorming tot benoeming van nieuwe wethouders. In dat geval draagt de raad niet bij aan de 

bevordering van de integriteit van het college. Gezien de landelijk toegenomen focus op 

integriteitskwesties binnen het lokale bestuur kan dan echter het risico op integriteitskwesties 

worden vergroot waardoor het imago van de gemeente wordt geschaad. 

 

Gedachtegang 

Argumenten 

Door de uitkomst van de integriteitsscreening mee te laten wegen bij de benoeming van 

wethouders draagt de raad bij aan de bevordering van de integriteit van het college. 

 

De afgelopen jaren hebben in verschillende gemeenten integriteitskwesties gespeeld die veel 

aandacht van de landelijke media hebben gekregen. Discussies over integriteit van publieke 

bestuurders zijn niet alleen schadelijk voor de betrokken personen zelf, maar kunnen ook het 

imago van de gemeente schaden. Ze doen vrijwel altijd afbreuk aan het vertrouwen dat burgers 

hebben in de (lokale) politiek. Integriteitsonderzoek van kandidaat-wethouders draagt bij aan de 

toename van het vertrouwen van burgers in de (lokale) politiek. 

 

Middelen 

Financiële middelen 
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Ingevolge het ‘Protocol integriteitsscreening kandidaat-wethouders gemeente Bloemendaal’ worden 

de integriteitsonderzoeken uitgevoerd door een externe, ter zake deskundige partij. Hieraan zijn 

kosten verbonden die uiteenlopen van €500 tot €2.500 per kandidaat-wethouder. De kosten 

kunnen gedekt worden binnen de bestaande budgetten. 

 

Participatie 

n.v.t. 

 

Communicatie 

NVT 

 

Samenwerking (Heemstede) 

NVT 

 

Vervolgproces/evaluatie 

De gemeenteraad weegt de uitkomst van de integriteitsscreening mee bij de besluitvorming tot 

benoeming van nieuwe wethouders.  

 

Bijlagen 

Protocol integriteitsscreening kandidaat-wethouders gemeente Bloemendaal (Corsanummer 

2018002797) 

 

De burgemeester, 

 

 

 , voorzitter. 

 

 

 

      , griffier. 


	De burgemeester,

