
Voorbereidingsmemo
conform

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 2 februari 2022

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Procedure benoemen wethouders gemeente Groningen 2022 (raadsvoorstel 27 januari 2022)

Procedure-benoemen-wethouders-gemeente-Groningen-2022 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Josine Spier (raadsgriffier), 050 367 6763, josine.spier@groningen.nl 

Korte samenvatting:
Nadat kandidaat-wethouders zijn voorgedragen door hun partij volgt een procedure voor de 

benoeming van de kandidaten gericht op het voorkomen van ongewenste situaties in de fase vóór en 

na een (evt.) benoeming. Ter bescherming van de voor te dragen kandidaat en in het kader van zorg 

voor de politieke / bestuurlijke integriteit. Deze procedure wordt hierbij vastgelegd, inhoudende: 1. 

toets benoembaarheid, 2. oordeel van de gemeenteraad, 3. persoonlijk risicoprofielgesprek. Het 

beleid voor de benoeming van wethouders in Groningen was eerder vastgelegd in het Reglement van 

Orde van de raad. Naast de daarin aangehaalde wettelijke vereisten voor een wethouders 

benoeming was op twee punten aanvullend lokaal beleid opgenomen: een bepaling voor het 

overleggen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) door kandidaat-wethouders, de optie voor de 

burgemeester om voor aanvang van iedere ambtstermijn opdracht te geven kandidaten aan een

risicoanalyse integriteit te onderwerpen, waarvan over het eindresultaat verslag wordt uitgebracht 

aan de raad. Het presidium heeft aangegeven vanaf 2022 behoefte te hebben aan een heldere, 

structurele werkwijze voor de benoeming van nieuwe wethouders en de wens deze in lijn te brengen 

met de huidige standaard aan zorg voor politieke/bestuurlijke integriteit. Voorts te willen voorzien in 

concrete invulling van de rol en taak van de burgemeester in deze procedure. Daarom de raad voor 

te stellen om te besluiten nieuw beleid rondom de benoeming van wethouders vast te stellen in een 

aparte regeling en te introduceren met ingang van de nieuwe bestuursperiode 2022.

Vermeld op LTA?
O nee 

Deadline?
O ja, namelijk: moet voor begin nieuwe raadsperiode geregeld worden

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O conform 

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Gelegenheid tot korte vraag of opmerking tijdens sessie over conformstukken.

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Procedure-benoemen-wethouders-gemeente-Groningen-2022
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