
   

 

 

   

  Voorstel 
Gemeenteraad 

 

 

 

 

Datum: 4 mei 2022 Opsteller: Yvon Goedhart 

Zaaknr.:  Contactgegevens: yvon.goedhart@midden-groningen.nl 

Portefeuillehouder: Dhr. Hoogendoorn Stukken ter inzage: 

 

n.v.t 

    

Onderwerp: Instellen ad-hoc commissie integriteit wethouders ivm benoemingen wethouders 

  

 

1. Voorstel 

1. In te stellen een ad-hoc commissie integriteit wethouders conform het Reglement van Orde 

voor de raad; 

2. Hierin te benoemen de volgende raadsleden: 

• Dhr. Velthuis (GemeenteBelangen) 

• Mw. Lesman (SP) 

• Dhr. Metscher (ChristenUnie) 

 
2. Inleiding  

Op 16 maart 2022 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Vervolgens is een start 

gemaakt met de verkennende gesprekken over het formeren van een nieuw college van 

burgemeester en wethouders, waarbij vervolgens de nieuwe wethouders benoemd zullen worden.  

 

3. Bevoegdheid van de raad 

Op grond van artikel 6, lid 5, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere 

werkzaamheden van de Gemeenteraad Midden-Groningen stelt de raad bij de benoeming van 

wethouders een ad-hoc commissie integriteit in onder voorzitterschap van de burgemeester, 

aangevuld met drie leden van de gemeenteraad en met ondersteuning van de griffier. 

 
4. Historische context 

In de raadsvergadering van 23 december 2021 is door de raad besloten dat voorafgaand aan de 

benoeming van wethouders standaard een risicoanalyse integriteit wordt uitgevoerd naar de 

kandidaat-wethouders. Het doel van een risicoanalyse integriteit is het inventariseren van de 

risico’s die de kandidaat wethouder loopt op relationeel, financieel en functioneel gebied, zodat 

eventueel beheersmaatregelen getroffen kunnen worden. Daarmee wordt de kans op incidenten op 

het gebied van integriteit verminderd. Dit besluit is vervolgens opgenomen als artikel 6 in het 

Reglement van Orde voor de raad. 
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Vervolgens wordt op basis van lid 5 van artikel 6 geregeld dat bij de benoeming van wethouders 

door de raad een ad-hoc commissie integriteit wordt 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 de conclusies, 

aanbevelingen en beheersmaatregelen in het rapport over de risicoanalyse integriteit. De ad-hoc 

commissie integriteit brengt vervolgens een advies uit aan de raad. 

Naar aanleiding van de coalitievorming en de vervolgens te benoemen wethouders ligt hierbij 

daarom het voorstel om een ad-hoc commissie integriteit in te stellen ter besluitvorming voor.  

 

5. Argumenten 
De commissie integriteit wethouders voert een gesprek met de kandidaat-wethouders over de 

conclusies, aanbevelingen en beheersmaatregelen in het rapport over de integriteitsanalyse 

integriteit. De ad-hoc commissie integriteit brengt vervolgens een advies uit aan de raad. 

 

6. Communicatie 

Dit besluit wordt op de voorgeschreven wijze bekendgemaakt. 

 

Raadsvoorzitter Midden-Groningen, 

 

 

A.Hoogendoorn 

 

 

 

 

 
 

 

 


