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Betreft: Consultatie over de Wijziging van de Gemeentewet etc. in verband met de bestuurlijke integriteit 

 

Geachte heer Knops, 

 
Allereerst dank ik u voor de gelegenheid te reageren op de wetswijziging.  
 
Dit wetsvoorstel tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de WolBES en de Kieswet voorziet in de 
bevordering van de bestuurlijke integriteit en geeft meer mogelijkheden om bestuurlijke problemen het hoofd 
te bieden. De Wethoudersvereniging deelt deze ambitie. Het wetsvoorstel bevat voor bestuurders een aantal 
relevante onderwerpen waarop wij graag onze beschouwing geven. 
 
1. Verplichting Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor bestuurders  
De wetswijziging bepaalt dat zonder VOG niemand tot wethouder, gedeputeerde of eilandgedeputeerde kan 
worden benoemd. Daar waar wij in onze reactie onder dit punt specifiek spreken over wethouders, 
burgemeesters of raadsleden geldt dit ook voor de equivalente ambten bij provincies of op de eilanden van 
Caribisch Nederland. 
 
De verplichting omtrent het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor wethouders is naar 
onze opvatting een goede eerste stap naar een integer openbaar bestuur. Wij zijn het dan ook van harte eens 
met de stelling in de Memorie van Toelichting dat: “Het is voor zowel de kandidaat zelf als voor de politieke 
partij die hem voordraagt en de gemeenteraad die hem benoemt van belang zich – voorafgaand aan de 
benoeming – bewust te zijn van en open te zijn over mogelijke kwetsbaarheden en integriteitsrisico’s.”   
 
Deze bewustwording is voor ons de kern. Integriteit gaat over houding en gedrag en hoe dit zich verhoudt tot 
geldende normen en waarden. Het is van het grootst mogelijke belang dat er gedurende een bestuursperiode 
een gesprek gaande blijft tussen de burgemeester en wethouders, in de gemeenteraad én de ambtelijke 
organisatie over wat integer wordt geacht.  
De VOG stimuleert het denken over integriteit en biedt een eerste beeld over iemands gedrag in het verleden. 
Naar de toekomst toe biedt de VOG echter geen garantie voor het voorkomen van integriteitsschendingen. 
Het is en blijft een momentopname, waarbij nog onvoldoende is uitgewerkt wát het kunnen overleggen van 
de VOG precies vertelt. Wij denken graag mee over hoe dit integriteitsbewustzijn gestimuleerd kan worden. 
 
Wij hebben nog enkele aanvullende opmerkingen ten aanzien van het voorstel. In belang van de kandidaat 
wethouder is het noodzakelijk vooraf en bij wet duidelijk te maken waarop wordt getoetst bij het overleggen 
van de VOG. Bij de beoordeling van de aanvraag wordt gekeken naar of er sprake is van strafbare feiten, dan 
wordt beoordeeld of deze relevant zijn ten opzichte van het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. 



 Naar onze mening zal vooraf helder moeten zijn hoe deze beoordeling plaatsvindt. Ook is niet duidelijk hoe, 
hoe lang, door wie en met welk doel de gegevens worden bewaard. Kunnen deze in een later stadium van de 
bestuursperiode weer geraadpleegd worden of worden deze vernietigd? Evenals de informatie over een 
kandidaat die geen VOG kan overleggen. 
 
Ook wil de Wethoudersvereniging meegeven dat het verkorten van de behandeltijd voor de aanvraag van een 
VOG gewenst is. De selectie van een wethouder geschiedt vaak onder grote druk en met de nodige 
vertrouwelijkheid. De aanvraag van een VOG kan hierin tot ongewenste vertraging leiden.  
 
2. Risicoanalyse 
U geeft aan dat de VOG vooruitloopt op de wens om een vorm van risicoanalyse bij wet te verankeren, dit naar 
aanleiding van Motie Van der Graaf c.s. (Kamerstukken II, 35 300 VII, nr. 29) die in 2020 is aangenomen door de 
Tweede Kamer. Ook heeft u met de Handreiking basisscan integriteit een goede eerste stap gezet richting 
deze risicoanalyse.  
 
De Wethoudersvereniging ziet een aantal belangrijke voorwaarden om te komen tot een verplichte 
risicoanalyse. Zo dient de primaire verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige kandidaatstelling te liggen bij 
de betreffende lokale politieke partij die een kandidaat wil voordragen én bij de betreffende kandidaat samen. 
De burgemeester zou deze primaire verantwoordelijkheid moeten ondersteunen en in ieder geval niet over 
moeten nemen. Toetsing zou zich daarom vooral moeten richten op bewustwording bij de kandidaat en zijn 
partij zelf, net als bij de kandidaatstelling van raadsleden. Zo wordt er gekeken of er eventuele conflicterende 
belangen zijn, die vooraf bekend en beoordeeld moeten worden, alvorens over te kunnen gaan tot beëdiging.  
 
Bij raadsleden is toetsing door de commissie geloofsbrieven opgenomen in de procedure. Daarbij wordt 
getoetst of aan de formele vereisten voor beëdiging als raadslid is voldaan, alsmede of er eventueel 
conflicterende belangen zijn, die vooraf bekend en beoordeeld moeten worden, alvorens over te kunnen gaan 
tot beëdiging. Het democratisch uitgangspunt is dat het raadslidmaatschap in beginsel voor elke Nederlander 
openstaat. De uitsluitingen hierop zijn limitatief in de wet vastgelegd. 
 
Toetsing van wethouders zou bij voorkeur in het verlengde moeten liggen van de wijze waarop raadsleden 
worden getoetst. Ook hier geldt dat de uitsluitingen voor het wethouderschap formeel en limitatief zijn 
vastgelegd in de wet. Daarnaast wordt in toenemende mate (mee)gekeken naar de geschiktheid van de 
kandida(a)ten. De toetsing op integriteit kan onderdeel uitmaken van de beoordeling van geschiktheid van de 
kandida(a)ten. 
 
Eventuele zwaardere toetsing van wethouders zou moeten worden afgeleid uit de verschillen tussen het 
raadslidmaatschap en het wethouderschap. Gedacht kan worden aan specifieke portefeuilles of aan 
eigenstandige beslissingsbevoegdheden van het College, of in mandaat van de betreffende 
wethouder(kandidaat). Indien aan de orde, zouden kandidaten voorafgaand aan hun (openbare) 
kandidaatstelling bewust moeten zijn dát en waaraan wordt getoetst. 
 
Toetsing van de integriteit van de kandidaat-wethouder zou bij voorkeur zoveel mogelijk rekening moeten 
houden met de privacy van de betreffende kandidaat. De inbreuk(en) daarop zouden proportioneel moeten 
zijn in verhouding tot het belang dat daarmee gediend wordt.  
 
De Wethoudersvereniging denkt graag mee met een verdere uitwerking van een risicoanalyse in de vorm van 
een basisscan integriteit.  
 
 
3. Versterking van de positie van de commissaris van de Koning als rijksorgaan 
Het wetsvoorstel beoogt de CdK het recht te geven (zelf of een door hem aangewezen persoon) besloten 
vergaderingen bij te wonen en geheime informatie in te zien. 
 
De Wethoudersvereniging is van mening dat de aanwezigheid van de CdK bij besloten vergaderingen en 
bijvoorbeeld collegevergaderingen inbreuk doet op de autonome rol van gemeenten in onze 
gedecentraliseerde eenheidsstaat.  



Daarnaast zal een dergelijke bevoegdheid spanning kunnen brengen in de inhoudelijke relatie tussen 
gemeente en provincie. In het bijzonder op het gebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur of de financiële 
relatie voorzien wij hierop problemen.  
 
Daarnaast stelt u dat een dergelijke bevoegdheid niet gezien moet worden als een uitbreiding van het 
interbestuurlijk toezichtsinstrumentarium. Ons wordt onvoldoende helder welk instrumentarium de CdK in 
dergelijke gevallen dan wel ter beschikking heeft. Als schorsing, vernietiging op in de plaats treding niet deel 
uit maken van het te gebruiken instrumentarium, welke bevoegdheid wordt dan gecreëerd? Wat mag de CdK 
tijdens de aanwezigheid bij besloten besprekingen of raadpleging van geheime stukken doen? Een dossier 
opbouwen? Meestemmen? Meespreken? Wat doet de CdK als er misstanden worden geconstateerd? 
Wanneer is iets een misstand? Te veel vragen om positief te kunnen reageren op voorgestelde bevoegdheid.  
 
Wel is de Wethoudersvereniging bereid mee te denken over een onafhankelijk orgaan of onderzoeksraad met 
bevoegdheden op het gebied van bestuurlijke integriteit. Dit voorkomt lastige situaties tussen twee 
gelijkwaardige bestuurlijke overheidsorganen in onze eenheidsstaat. Het wederom in het leven roepen van 
het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector zouden wij als een goede eerste stap zien. Daarnaast 
bieden de verschillende beroepsverenigingen als de Wethoudersvereniging, het Nederlands Genootschap van 
Burgemeesters, Nederlandse vereniging voor raadsleden ondersteuning en fungeren als een klankbord bij 
kwesties rondom integriteit. Een uitbouw van deze dienstverlening in de bewustwording is 
aanbevelenswaardig.  
 
4. Overige wijzigingen 
De overige onderdelen in de wetswijziging hebben voornamelijk tot doel een verheldering aan te brengen ten 
aanzien van mogelijke belangenverstrengeling (stemonthouding, onverenigbare betrekkingen en verboden 
handelingen). Wij merken op dat deze voornamelijk betrekking hebben op volksvertegenwoordigers. 
Desondanks kunnen wij ons vinden in de verduidelijkingen. 
 
Ook de overige wijzigingen in het wetsvoorstel, gerelateerd aan de herverdeling van zetels bij lijstuitputting 
en de verbetering van bepalingen betreffende het opleggen en opheffen van geheimhouding, zien wij als 
positieve wijzigingen tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van de Wethoudersvereniging 
 
 
 
 
 
 
 
Elly van Wageningen 
Voorzitter 

 


