
REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE 
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De raad van de gemeente Midden-Groningen; 
gelezen het voorstel van de raadsvoorzitter; 
gelet op de  artikelen 16 en 35 van de  Gemeentewet. 
 
B E S L U I T: 
 
de volgende gewijzigde verordening vast te stellen: 
REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE 
GEMEENTERAAD MIDDEN-GRONINGEN 2021 

 

Artikel 6. Risicoanalyse integriteit kandidaat wethouders 

1. Voorafgaand aan een benoeming van een kandidaat wethouder wordt er een risicoanalyse 

uitgevoerd door een extern bureau, dat beschikt over een vergunning op grond van de Wet 

particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr). 

2. De gemeenteraad wijst de burgemeester aan als gedelegeerd opdrachtgever voor de 

risicoanalyse. 

3. Het externe bureau onderzoekt de volgende onderdelen: 

• Wettelijke bepalingen 

• Persoonlijke aspecten 

• Financiële/functionele aspecten 

• Persoonlijksheidsaspecten die een raakvlak hebben met integriteit. 

4. De hiervoor genoemde risicoanalyse vindt plaats binnen de volgende kaders: 

• Er vindt raadpleging plaats van open bronnen zoals het bijvoorbeeld het Bureau Krediet 

Registratie (BKR).  

• Er vindt raadpleging van informatie die de kandidaat zelf aanlevert in een persoonlijk 

gesprek en/of een vragenlijst. 

• De kandidaat krijgt de rapportage te zien voordat deze aan de opdrachtgever wordt 

gestuurd. 

• Alleen de kandidaat en de burgemeester krijgen de rapportage te zien. 

5. Er wordt een ad-hoc commissie Integriteit ingesteld onder voorzitterschap van de 

burgemeester, aangevuld met drie leden van de gemeenteraad en met ondersteuning van 

de griffier. De commissie voert een gesprek met de kandidaat-wethouder over het de 

conclusies, aanbevelingen en beheersmaatregelen. De ad-hoc commissie integriteit brengt 

vervolgens een advies uit aan de raad. 

6. Indien de kandidaat zich naar aanleiding van de risicoanalyse besluit terug te trekken, 

wordt er geen informatie over de kandidaat gedeeld met de commissie en de raad. 

7. De conclusies, beheersmaatregelen en aanbevelingen worden onder geheimhouding met de 

raad gedeeld.  

8. Bij hun aantreden ontvangen wethouders de gedragscode zoals genoemd in artikel 41c, 

tweede lid, van de Gemeentewet.  

9. Als bewaartermijn wordt bepaald de bestuursperiode tot aan de volgende 

gemeenteraadsverkiezingen. Indien er sprake is van een (al dan niet tijdelijke) 

burgemeesterswissel, wordt de rapportage van de kandidaat gedeeld met de nieuwe 

burgemeester. 



Artikel 7 Benoeming wethouders 

1. Bij de benoeming van een wethouder stelt de raad, op voordracht van de voorzitter, een 

commissie geloofsbrieven in bestaande uit drie raadsleden. De raadsvoorzitter benoemt de 

voorzitter van de commissie geloofsbrieven.  

2. De commissie geloofsbrieven onderzoekt of benoeming van de kandidaat voldoet aan de 

vereisten van de artikelen 36a, 36b, 41b, eerste, derde en vierde lid, en 41c, eerste lid, 

van de Gemeentewet en brengt vervolgens advies uit aan de raad over de benoeming tot 

wethouder.  

3. Bij de benoeming van een wethouder overlegt de kandidaat wethouder een Verklaring 

omtrent het gedrag (VOG). 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 december 2021,  

 

De voorzitter,   

 

De griffier, 

 

 

 


