Gemeente Boxmeer
t.a.v. projectorganisatie griffie/raad Land van Cuijk
Postbus 450
5830 AL Boxmeer
griffie@landvancuijk.nl

Aan de politieke partijen

23 april 2021

Geachte heer, mevrouw,
Naar verwachting vinden er op 24 november 2021 herindelingsverkiezingen plaats. Misschien
bent u al druk bezig met de voorbereidingen van uw campagne, uw verkiezingsprogramma en
de werving en selectie van kandidaten voor uw lijst. Met het oog op dat laatste, vragen wij uw
aandacht voor het volgende.
Integriteit
U heeft ongetwijfeld in de landelijke media de afgelopen jaren de discussies gevolgd over
integriteitskwesties die hebben gespeeld. Bij landelijke partijen, vertegenwoordigers in de
Tweede Kamer, maar ook in de provinciale en gemeentelijke politiek.
Niets is zo frustrerend voor een partij(bestuur) dan achteraf te moeten constateren dat er
onvoldoende screening heeft plaatsgevonden, waardoor niet de juiste personen zijn
voorgedragen voor een politieke of bestuurlijke functie. Dat is niet alleen vervelend en mogelijk
schadelijk voor de persoon in kwestie, maar ook voor het betrokken partijbestuur, de partij, het
bestuursorgaan en voor het aanzien van de (gemeentelijke) politiek als geheel. Zeker als
daaraan ook aandacht wordt geschonken in de media.
Natuurlijk houden wij ons als burgemeesters verre van de vraag wie u gaat voordragen en op
welke wijze u kandidaten selecteert. Wij willen u slechts adviseren om in uw gesprekken met
kandidaten voldoende aandacht te schenken aan het onderwerp integriteit. De bepalingen
aangaande onverenigbare functies en verboden handelingen (de artikelen 10, 13 en 15 van de
Gemeentewet) en het gebod van onpartijdigheid (art. 2:4 van de Algemene wet bestuursrecht)
helpen u daarbij. Maar dat integriteit meer behelst, blijkt ook uit de volgende animatie:
https://youtu.be/QYloMjx3T50.
Een kandidaat-raadslid is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar integriteit. Politieke partijen
hebben wel een verantwoordelijkheid voor de samenstelling van hun kandidatenlijst. Het is
daarom belangrijk dat u het onderwerp integriteit bespreekt en toetst. Om de integriteit van
beoogde kandidaten te toetsen, heeft u de volgende mogelijkheden:

Een uitgebreid curriculum vitae vragen.

Een opgave van nevenfuncties vragen.

Referenties inwinnen.

Screening van sociale media.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.

VOG
Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het (justitiële) verleden van iemand geen bezwaar
vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Bij de
beoordeling van een VOG-aanvraag kijkt Justis of er sprake is van strafbare feiten die een risico
vormen voor de functie of het doel waarvoor de VOG wordt aangevraagd. Er wordt gescreend
aan de hand van het screeningsprofiel ‘politieke ambtsdragers’. Dit screeningsprofiel geldt voor
alle aspirant-volksvertegenwoordigers, wethouders en gedeputeerden.
Ook voor kandidaat-raadsleden is een VOG van groot belang. Steeds vaker wordt daarom een
VOG gevraagd aan politieke ambtsdragers. In 2015 ging het om circa 700 aanvragen, in 2017
(rond de gemeenteraadsverkiezingen 2018) waren dat er ruim 5.300. Daarom geven wij u het
dringende advies om aan in ieder geval de eerste 10 tot 15 kandidaten op de (concept)lijst een
VOG te vragen. Maak daarbij een inschatting van wie er (burger)raadslid worden of dat zouden
kunnen worden in de loop van de raadsperiode. De kosten voor maximaal 15 VOG’s worden
betaald door de gemeente. Kandidaten kunnen de kosten declareren. Zij nemen daarvoor
contact op met griffie@landvancuijk.nl en ontvangen vervolgens een link naar een
declaratieformulier. Er wordt gevraagd om een betaalbewijs. Op justis.nl vindt u meer informatie
over het aanvragen van een VOG.
Informatie
Wilt u meer weten over integriteit en politieke ambtsdragers? Kijk dan op:
Rijksoverheid:
Integriteit overheid | Kwaliteit en integriteit overheidsinstanties | Rijksoverheid.nl
Integriteit en Veiligheid | Ambt in praktijk | Politieke ambtsdragers
Handreikingen:
Handreiking integriteitstoetsing van kandidaten voor decentrale politieke partijen | Rapport |
Rijksoverheid.nl
Handreiking integriteit van politieke ambtsdragers bij provincies, gemeenten en waterschappen
(vng.nl)
Netwerk Weerbaar Bestuur:
Home | Netwerk Weerbaar Bestuur (weerbaar-bestuur.nl)
Justis (VOG):
Justis | Justis - De screeningsautoriteit
Voorlichtingsbijeenkomst organisatie verkiezingen
Op woensdag 12 mei a.s. (19.00 - 20.00 uur) organiseren we nogmaals een digitale
voorlichtingsbijeenkomst over de verkiezingen. Hoe kunt u zich bijvoorbeeld laten registreren
als deelnemende partij of lijst? Wat komt er allemaal bij kijken? Welke deadlines zijn er? U heeft
de uitnodiging voor deze bijeenkomst reeds ontvangen.
Vooraankondiging bijeenkomst verkiezingen
Op 14 juli a.s. organiseert de gemeente Land van Cuijk i.o. opnieuw een bijeenkomst in het
kader van de herindelingsverkiezingen 2021. Naast de organisatie van de verkiezingen, komen
dan onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

Activiteiten rond opkomstbevordering.

Integriteit en ondermijning.
De uitnodiging voor deze bijeenkomst ontvangt u in juni.
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Vragen
Voor vragen verwijzen wij u graag naar de kwartiermaker griffie/(beoogd) griffier, de heer
Richard van der Weegen, telefonisch bereikbaar op nummer 06-23385646 of per mail
richard.vanderweegen@landvancuijk.nl.
Wij wensen u alle succes toe bij de voorbereidingen op de komende verkiezingen.
Met vriendelijke groet,

Karel van Soest
Burgemeester Boxmeer

Wim Hillenaar
Burgemeester Cuijk

Toon van Asseldonk
Waarnemend burgemeester Grave

Antoine Walraven
Burgemeester Mill en Sint Hubert

Marcel Fränzel
Waarnemend burgemeester Sint Anthonis

3

