Raadsvoorstel

Onderwerp
Steller/telnr.

Procedure benoemen wethouders gemeente Groningen 2022
Josine Spier/6763

Registratienummer

48784-2022
Openbaar

Classificatie
Portefeuillehouder

nvt

Langetermijn agenda (LTA)
Raad

LTA ja:
LTA nee:

Geheim

Vertrouwelijk (bij gebruik van
persoonsgegevens)

Maand
Jaar
Niet op LTA

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:
Tot het vaststellen van een procedure voor de benoeming van wethouders in het dagelijks bestuur van de gemeente
Groningen inhoudende:
1. toets benoembaarheid
2. oordeel van de gemeenteraad
3. persoonlijk risicoprofielgesprek

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. Het
beleid als hieronder beschreven voorziet in een dergelijke procedure. Bij de uitvoering van dit beleid wordt een nader te
selecteren extern bureau betrokken. De commissie geloofsbrieven wordt in deze procedure gevormd door alle
fractievoorzitters in de raad.

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel

De gemeenteraad benoemt wethouders en is verantwoordelijk voor uitvoering van de procedure die daarmee gemoeid is.
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.
Kader

Conform artikel 35 van de Gemeentewet benoemt de raad de wethouders.
Argumenten en afwegingen

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. Het
beleid als hieronder beschreven voorziet in een dergelijke procedure. Bij de uitvoering van dit beleid wordt een nader te
selecteren extern bureau betrokken. De commissie geloofsbrieven wordt in deze procedure gevormd door alle
fractievoorzitters in de raad.
De rol van de raad wordt versterkt. De heldere drieslag binnen de procedure en het coördinerende optreden van de
burgemeester dragen bij aan een solide taakopvatting van de commissie geloofsbrieven en van de raad als geheel.
Terwijl de burgemeester verantwoordelijkheid draagt voor het bevorderen van de bestuurlijke integriteit en de raad
beslist over de benoeming van de wethouders, zijn en blijven de wethouders zelf verantwoordelijk voor het inperken van
hun eigen kwetsbaarheden en voor het zo nodig bespreken daarvan – op verzoek of op eigen initiatief – binnen het juiste
gremium, op het juiste moment. Dit geldt niet alleen rond hun benoeming, maar gedurende de hele bestuursperiode.
Maatschappelijk draagvlak en participatie
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Financiële consequenties

Voor de procedure-onderdelen: het uitvoeren van de benoemingstoets, het uitzetten van de vragenlijst en gesprek naar
aanleiding van en schriftelijk verslag daarvan ten behoeve van de commissie geloofsbrieven / de raad, wordt een ter
zake deskundig extern bureau ingeschakeld.
Overige consequenties
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Vervolg

Wanneer de raad met dit voorstel instemt is de vastgestelde procedure van toepassing op de wethouders benoemingen in
de gemeeente Groningen.
Lange Termijn Agenda
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