Verkiezingen & integriteit
In maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Ook dit keer speelt het onderwerp
integriteit weer een grote rol. Bij de vorige verkiezingen werden in de meeste gemeenten de
nieuwe wethouders al onderworpen aan een integriteitstoets of risicoanalyse integriteit. Het
Ministerie van Binnenlandse Zaken raadt een screening van wethouders ten zeerste aan.
Het screenen van een bestuurder is geen garantie voor integer handelen in de toekomst. Dergelijk
handelen kan naar onze mening ook moeilijk worden voorspeld want daarvoor spelen te veel
factoren een rol. Een screening leidt dan ook nooit tot groen of rood licht voor het uitoefenen
van de functie. Maar door wethouders te screenen laat de gemeente zien dat zij waarde hecht
aan een integer bestuur en wordt er bewustzijn gecreëerd bij de nieuwe
bestuurders van de mogelijke dillema’s en integriteitsvraagstukken
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waarmee zij kunnen worden geconfronteerd. Wij ondersteunen uw
gemeente hierbij graag.
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Over ons
Wij, Partners in Integriteit (in Twente ook actief
onder de naam Twentestad Bedrijfsrecherche) en
RJ Safety & Security, werken in de regio Twente
/ Oost-Nederland samen op het gebied van
integriteit en veiligheid. RJ Safety & Security is met haar drie business
units (RJ Security, RJ Monitoring Operations Center en RJ Opleidingen) dé
totaalaanbieder op het gebied van veiligheid en beveiliging in Oost-Nederland.
Partners in Integriteit / Twentestad Bedrijfsrecherche is een
onderzoeks- en adviesbureau gespecialiseerd in het uitvoeren van
integriteitsonderzoeken, integriteitsscreeningen en het verzorgen
van integriteitsworkshops. Door het combineren van onze kennis
en ervaringen kunnen wij organisaties in de regio Twente / OostNederland integraal ondersteunen bij vraagstukken op het gebied
van fysieke en sociale veiligheid.
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Aanpak risicoanalyse
De werkzaamheden die wij in het kader van
de risicoanalyse integriteit uitvoeren, zijn
gebaseerd op de door het Ministerie van
Binnenlandse Zaken opgestelde Basisscan
Integriteit en de Privacygedragscode sector
particuliere onderzoeksbureaus. De risicoanalyse
bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Openbronnen onderzoek

3. Navragen referenties

Wij zullen een onderzoek in open bronnen
uitvoeren, waarbij wij ook een aantal semiopen bronnen raadplegen, waaronder
het handelsregister van de Kamer van
Koophandel, het Kadaster en Experian.

De kandidaat-wethouder dient referenten door
te geven, die door ons zullen worden benaderd
om zicht te krijgen in het arbeidsverleden van de
kandidaat in relatie tot het onderwerp integriteit.

2. Vragenlijst
Wij stellen een vragenlijst op maat op, die
moet worden ingevuld door de kandidaatwethouder. Hiermee geeft deze informatie
over zijn achtergrond en bevestigt
expliciet een aantal zaken, waaronder de
kennisname en onderschrijving van de
gemeentelijke gedragscode. De kandidaat
wordt gevraagd een Verklaring Omtrent het
Gedrag (VOG) en een afschrift van zijn/haar
registratie bij Bureau Krediet Registratie
(BKR) te overleggen. De kandidaatwethouder wordt daarnaast gevraagd
inzage te verlenen in het (originele)
diploma van de hoogst genoten opleiding.

4. Bewustwordingsgesprek
Het openbronnen onderzoek en de ingevulde
vragenlijst vormen de input voor een
bewustwordingsgesprek met de kandidaatwethouder. In het gesprek zullen wij stilstaan
bij mogelijke integriteitsrisico’s en eventuele
maatregelen die moeten worden genomen
om belangenconflicten zoveel mogelijk te
vermijden.

5. Rapportage
Op grond van voornoemde werkzaamheden
stellen wij een beknopte rapportage op,
waarin wij de relevante bevindingen van het
openbronnen onderzoek, de vragenlijst en het
gesprek met de kandidaat zullen weergeven.

Overig aanbod
Naast het screenen van kandidaat wethouders kunnen wij voor uw gemeente ook een programma
voor de gemeenteraad verzorgen (zoals een workshop met introductie op het onderwerp integriteit
toegespitst op het openbaar bestuur) of kunnen wij bewustwordingsgesprekken voeren met
(nieuwe) raadsleden, van wie – net als van wethouders – ook wordt verwacht dat zij zich integer
gedragen.
Bent u geïnteresseerd in onze dienstverlening en wilt u meer informatie hebben over onze aanpak
of de kosten van een risicoanalyse integriteit? Neem dan contact met ons op via:

info@partnersinintegriteit.nl | 085 - 06 40 398
info@twentestad.nl | 074 750 88 60

