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Samenvatting
Aan de raad wordt voorgesteld de benoemingsprocedure voor wethouders aan te vullen. Het
reglement van orde dient hiervoor te worden aangepast.

Beslispunten
De raad besluit
a. in te stemmen met aanvulling van de benoemingsprocedure wethouders in de
gemeente Asten;
b. artikel 6 van het Reglement van orde voor de vergadering en andere
werkzaamheden van de gemeenteraad 2006 gewijzigd vast te stellen.

Inleiding
Bij de benoeming van politieke ambtsdragers wordt getoetst of de benoemingen aan alle
wettelijke vereisten voldoen. De procedure hiervoor ligt vast in artikel 6 van het reglement
van orde voor de gemeenteraad. De raad benoemt een commissie, bestaande uit drie leden
van de raad. De praktijk is dat deze commissie tijdens de vergadering –op basis van
ambtelijke voorbereiding- de geloofsbrieven onderzoekt.
De toegenomen aandacht voor integriteit, zowel in algemene zin als ook in Asten, is
onderwerp van overleg geweest in het presidium van 3 februari 2014. Aan uw raad wordt
nu voorgesteld om -als onderdeel van een integriteitsagenda- de geldende procedure voor
benoeming van wethouders aan te vullen. Daarmee wordt tevens aangesloten bij recente
brieven van de commissaris van de Koning en de minister van BZK.

Wat willen we bereiken
Een duidelijke en zorgvuldige benoemingsprocedure voor politieke ambtsdragers, met
bijzondere aandacht voor integriteitsrisico’s, met ingang van de raadsperiode 2014.

Wat gaan we daarvoor doen
1. Wijziging van het reglement van orde, zodanig dat een Verklaring omtrent het
Gedrag (VOG) van kandidaat-wethouders onderdeel uitmaakt van het onderzoek
2. De burgemeester voert voorafgaand aan een voordracht voor benoeming een
bewustwordingsgesprek met kandidaat-wethouders
3. Benoeming van en onderzoek door een commissie onderzoek geloofsbrieven
voorafgaand aan de raadsvergadering waarin benoeming van wethouders plaatsvindt
De benoemingsprocedure van wethouders in de gemeente Asten ziet er dan als volgt uit:
•
De kandidaat-wethouder legt de documenten en informatie voor, die nodig zijn in
verband met wettelijke eisen (art. 10, 12, 15, 35, 36a, 36b, 41, 41b, 41c
Gemeentewet) en de Verklaring omtrent gedrag.
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De kandidaat-wethouder maakt bovendien alle overige door hem/haar in dat verband
relevant geachte informatie kenbaar.
De burgemeester heeft vanuit een procesrol een gesprek met kandidaat-wethouders
over integriteit (zie gespreksformulier). De burgemeester wordt hierbij ondersteund
door de secretaris. Van het gesprek wordt een verslag opgesteld dat wordt voorgelegd
aan de kandidaat-wethouder.
Indien het gesprek daartoe aanleiding geeft vindt een vervolggesprek plaats met de
kandidaat en diens fractievoorzitter.
De fractie draagt zorg voor de formele voordracht.
De door de raad ingestelde commissie onderzoekt of de kandidaat voldoet aan de
gestelde eisen en betrekt daarbij het verslag van het gesprek met de burgemeester.
De commissie onderzoek geloofsbrieven brengt schriftelijk verslag uit aan de raad.

Mogelijke alternatieven
Alternatieven zijn:
Geen wijziging, omdat de huidige procedure voldoet aan de minimale wettelijke
vereisten.
Uitbreiding van de voorgestelde procedure met een verplichte externe screening van
kandidaat-wethouders. Hiervoor dient budget beschikbaar te worden gesteld.
De voorgestelde aanvulling is een logisch vervolg op de bestaande procedure, waarbij
wettelijke bepalingen en gedragscodes inhoud krijgen door elkaar aan te spreken op integer
handelen. Een bewustwordingsgesprek met de burgemeester voorafgaand aan een
benoeming van een wethouder versterkt het algemene integriteitsbewustzijn en maakt
risico’s bespreekbaar. De raad besluit uiteindelijk over de benoembaarheid op basis van het
advies van een commissie uit de raad.

Risisco’s
Gezien de aandacht voor bestuurlijke integriteit zijn politieke ambtsdragers in toenemende
mate kwetsbaar. Een aanvulling van de benoemingsprocedure met bijzondere aandacht
voor integriteit vermindert het risico op beschadiging van het openbaar bestuur.

Wat mag het kosten

Bijgaand treft u aan
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Voor u ligt ter inzage:
1. wijzigingen artikel 6 reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad
2. Verslag presidium 3 februari 2014
3. brief Commissaris der Koning d.d. 20 december 2013 (Handreiking integriteitstoets)
4. brief Minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 17 februari 2014 inzake
Collegevorming en benoeming wethouders
5. relevante bepalingen Gemeentewet en bestuurlijke gedragscode
6. gespreksformulier kandidaat-wethouders Asten
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