
 

 

 

Aan de Gemeenteraad. 

 

 

Onderwerp 

 

Benoemen leden sollicitatiecommissie commissie Integriteit 

 

Voorgesteld besluit: 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal;  

 

gelezen het voorstel van het presidium van 26 januari 2021; 

 

 

b e s l u i t: 

 

 

1. Aan te wijzen als leden van de sollicitatiecommissie voor de commissie Integriteit: de heer 

Oude Weernink, de heer Doorn, de heer Bruggeman en de heer Slewe. 

2. De sollicitatiecommissie de opdracht te geven te komen tot een raadsvoordracht voor 

benoeming van leden voor de commissie Integriteit. 

 

 

 

De raad voornoemd, d.d. 28 januari 2021 

 

 

de voorzitter,   de griffier, 
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Voorgesteld besluit 

1. Aan te wijzen als leden van de sollicitatiecommissie voor de commissie Integriteit: de heer 

Oude Weernink, de heer Doorn, de heer Bruggeman en de heer Slewe. 

2. De sollicitatiecommissie de opdracht te geven te komen tot een raadsvoordracht voor 

benoeming van leden voor de commissie Integriteit. 

 

 

Aanleiding en beoogd effect 

Op 12 november 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel Protocol 

Integriteitsmeldingen. Hiermee is een protocol vastgesteld voor het afdoen van 

integriteitsmeldingen jegens politieke ambtsdragers en is de Verordening commissie Integriteit 

vastgesteld. 

 

Gedachtegang 

Er wordt een commissie Integriteit ingesteld, bestaande uit onafhankelijke leden. Een commissie 

van externe leden biedt naast de nodige deskundigheid een extra voorziening om de objectiviteit 

en onafhankelijkheid te waarborgen. In de commissie Integriteit moet voldoende kennis, expertise 

en ervaring met integriteitsonderzoek aanwezig zijn.  

 

In de Verordening commissie Integriteit worden de samenstelling, de taken en de werkwijze van de 

commissie geregeld. De leden van de commissie Integriteit worden ondersteund door de 

burgemeester aan te wijzen ambtelijk secretaris(sen) en ontvangen een vergoeding van € 500,- 
per te onderzoeken melding of een cluster van vergelijkbare meldingen. 

 

Sollicitatieprocedure 

Na besluitvorming door de raad is de vacature voor de leden van de commissie Integriteit uitgezet. 

Daar zijn 29 reacties op genomen. Aan de raad nu het verzoek de leden te benoemen van de te 

formeren sollicitatiecommissie (bestaande uit twee raadsleden uit de coalitie en twee raadsleden 

uit de oppositie zoals door de raad is besloten op 12 november 2020). De sollicitatiecommissie 

krijgt de opdracht te komen tot een raadsvoordracht voor benoeming van leden voor de commissie 

Integriteit als sluitstuk van de sollicitatieprocedure. 

 

Gevraagd wordt te benoemen als leden van de sollicitatiecommissie voor de Commissie Integriteit: 

de heer Oude Weernink (D66), de heer Doorn (VDB), de heer Bruggeman (CDA) en de heer Slewe 

(ZB). 

 

 

 

Achterliggende stukken: 

Raadsvoorstel Protocol Integriteitsmeldingen politiek ambtsdragers, gemeente Bloemendaal en de 

Verordening Commissie Integriteit, gemeente 2020 (2020003871) 


