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Onderwerp:

aanpassing Reglement van orde voor de raad gemeente Woerden 2012 in verband
met procedure benoeming wethouders

De r a a d v a n d e g e m e e n t e W o e r d e n ;

gelezen het voorstel d.d.

9 november 2016

van:

- Presidium

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;
in de artikelen 16 en 35

besluit:

I.

Artikel 6 van het Reglement van orde voor de raad gemeente Woerden 2012 wordt
gewijzigd, zodat het als volgt komt te luiden:

Artikel 6 - Benoeming wethouders
1.
Bij de benoeming van een wethouder wordt overeenkomstig artikel 5, eerste lid, een
commissie ingesteld welke onderzoekt of de kandidaat voldoet aan de eisen van de
Gemeentewet. De werkwijze van deze commissie is overeenkomstig artikel 5, tweede lid.
2.
De kandidaat is verantwoordelijk voor het tijdig overleggen van alle relevante inf ormatie aan
de raad, die van belang is voor zijn of haar benoeming als wethouder.
3.
Vóórdat de raad overgaat tot benoeming van een kandidaat tot wethouder, vindt er een
antecedentenonderzoek plaats naar de kandidaat. Het antecedentenonderzoek omvat ten
minste:
a)
De kandidaat dient een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen.
b)
De kandidaat heef t een vertrouwelijk gesprek met de burgemeester en de grif f ier
over ten minste de wettelijke geloof sbrieven en de gedragscode politiek
ambtsdragers. Onder zorg van de burgemeester vindt over dit gesprek een
terugkoppeling in beslotenheid plaats naar het Presidium.
c)
De kandidaat verleent onvoorwaardelijke medewerking aan een integriteitscan t.b.v.
het opstellen van een bestuurlijk risico-prof iel. Onder zorg van de burgemeester
vindt over de bevindingen een terugkoppeling in beslotenheid plaats naar het
Presidium.
II.

De toelichting van artikel 6 van het Reglement van orde voor de raad gemeente Woerden
2012 wordt gewijzigd, zodat het als volgt komt te luiden:

Toelichting lid 1
Voor het overgrote deel volgt de benoeming en toelating van een wethouder de stappen die gevolgd
worden bij de benoeming en toelating van een raadslid.

Toelichting lid 2
Met dit artikel wordt expliciet gemaakt dat de kandidaat-wethouder verantwoordelijk is voor het
tijdelijk en volledig aanleveren van alle vereiste en relevante informatie m.b.t. zijn of haar benoeming.
Die informatie betreft de wettelijk vereiste informatie, maar ook informatie anderszins die relevant is
voor de benoeming.
Toelichting lid 3
Een extra ingebouwde stap bij het benoemen van een wethouder is een antecedentenonderzoek,
waaraan door de kandidaat een onvoorwaardelijke medewerking wordt verlangt. Zo dient de
kandidaat een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen, waarin specifiek naar het
screeningsprofiel "politieke ambtsdragers" wordt gekeken. Daarnaast heeft de kandidaat een
vertrouwelijk gesprek met de burgemeester en de griffier over in ieder geval de geloofsbrieven en de
gedragscode politiek ambtsdragers. Van het gesprek vindt onder zorg van de burgemeester een
gepaste en adequate terugkoppeling plaats naar het Presidium. Omdat dit zeer persoonlijke
informatie betreft (diegene is op dat moment nog geen wethouder), vindt de terugkoppeling achter
gesloten deuren plaats.
Tenslotte dient de kandidaat medewerking te verlenen aan het verrichten van een integriteitscan,
uitgevoerd door een ter zake kundig bureau, met als doel het opstellen van een bestuurlijk
risicoprofiel van de kandidaat in relatie tot de functie van wethouder. Van de bevindingen vindt onder
zorg van de burgemeester een gepaste en adequate terugkoppeling plaats naar het Presidium,
eveneens achter gesloten deuren.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn
dering, gehouden op

24 november 2ÇWo

De voorzitter.

