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Geachte leden van de gemeenteraad,
Op donderdag 12 april 2018 ben ik geïnformeerd over het feit dat mevrouw L.J. van Dort naar
verwachting zal worden voorgedragen voor het wethouderschap in onze gemeente.
Voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen heb ik Capra Advocaten te ’s-Hertogenbosch
geselecteerd om tijdens de benoemingsprocedure een risicoanalyse voor de kandidaat-wethouders
uit te uitvoeren. Dit bureau is geselecteerd na gesprekken met twee aanbieders. Ik heb Capra
verzocht te onderzoeken in hoeverre er na benoeming van de kandidaat-wethouder sprake zou
kunnen zijn van enig voorzienbaar integriteitsrisico.
Op 20 april 2018 ontving ik van Capra een rapportage van het uitgevoerde onderzoek waarin staat
beschreven dat er met betrekking tot de kandidaat ten tijde van het onderzoek geen sprake was van
een voorzienbaar integriteitsrisico.
Tevens heeft Capra vastgesteld dat de kandidaat geen betrekking uitoefent, noch gedragingen
vertoont, die strijdig moeten worden geacht met het bepaalde in artikel 36, 36b, 41b en 41c van de
Gemeentewet.
Op 24 april 2018 heb ik samen met de gemeentesecretaris een gesprek gehad met mevrouw Van
Dort. In dat gesprek zijn we uitgebreid ingegaan op de verschillende aspecten die verband houden
met de invulling van het wethouderschap. Daarbij is ook het onderwerp integriteit aan de orde
geweest.
Op grond van de uitkomsten van het Capra onderzoek, alsmede het gesprek dat ik met mevrouw
Van Dort had, kan ik uw raad meedelen dat mij op geen enkele manier is gebleken dat er na de
benoeming van deze kandidaat sprake zou kunnen zijn van een integriteitsrisico. Tegen deze
achtergrond zie ik geen beletsel om tot benoeming over te gaan.
Dit alles neemt natuurlijk niet weg dat voor bestuurlijke ambtsdragers geldt dat zij primair zelf
verantwoording dragen voor hun integriteit. Bovendien ligt er ook een verantwoordelijkheid bij de
politieke beweging die de kandidaat voordraagt. Uiteraard kunnen de leden van de gemeenteraad
vóór het benoemingsbesluit zowel aan de kandidaat als aan de fractie van Groenlinks vragen stellen
\over dit onderwerp.
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