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Betreft: Screening integriteit kandidaat-gedeputeerde
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Afgelopen weken is de door de GroenLinks-fractie voorgedragen
kandidaat-gedeputeerde gescreend conform het proces zoals
vastgesteld door het presidium op 4 maart 201 9 en zoals in mei en juni
201 9 en januari 2020 uitgevoerd bij de zittende leden van het college.

Uw kenmerk

Een extern onderzoeksbureau, Berenschot, heeft de screening
uitgevoerd op basis van een door de kandidaat ingevulde vragenlijst,
een verklaring omtrent gedrag, een gegevensoverzicht van het Bureau
Kredietregistraties, desk research in openbare bronnen en een gesprek
met de kandidaat op 2 juni 2022.
Hiervan is een onderzoeksrapportage opgesteld die is voorgelegd aan
de kandidaat. Na goedkeuring door de kandidaat is de rapportage aan
mij voorgelegd. Tot stot heb ik de kandidaat gesproken op 9juni 2022.
Tijdens dit gesprek zijn eventuele vraagpunten en mogelijke
kwetsbaarheden aan bod gekomen.
Tijdens het onderzoek dat is uitgevoerd door Berenschot en tijdens het
gesprek dat ik heb gevoerd met de kandidaat zijn geen belemmeringen
of aandachtspunten geconstateerd die de benoeming van de kandidaat
als gedeputeerde in de provincie Noord-Holland in de weg staan.
Een potentiële kwetsbaarheid die had kunnen ontstaan door het
vasthouden aan een nevenfunctie is weggenomen door de toezegging
van de kandidaat deze rol neer te leggen.
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Het thema integriteit en de status van eventuele afspraken over het
beheersen van potentiële kwetsbaarheden maken onderdeel uit van de
terugkerende bilaterale overleggen die ik met alle collegeleden voer.
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De onderzoeksrapportage en het gespreksverslag zijn vertrouwelijk en
zullen dus niet aan de Staten worden verstrekt.
Ik vertrouw erop u voldoende te heb

s van de Koning
in de provincie Noord-Holland,
A. Th. H. van Dijk

‘ïnformeerd.
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