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Agenda Gemeenteraad
Datum
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Tijd

19:30 -22:00 uur

Locatie

Stadhuis Raadzaal, Korte Minrebroederstraat 2

Voorzitter

Jan van Zanen

Omschrijving

De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad in buitengewone
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Sluiting

Utrecht, 31 mei 2018
De voorzitter van de gemeenteraad voornoemd,
mr J.H.C. van Zanen
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Voorstel aan de raad
Opgesteld door

Coalitie 2018

Kenmerk
Vergadering

Gemeenteraad

Vergaderdatum

7 juni 2018

Geheim

Nee

Benoeming wethouders 2018 en ontheffing woonplaatsvereiste
De raad wordt voorgesteld het volgende te besluiten:
1
De dames Lot van Hooijdonk, Linda Voortman en Anke Klein en de heren Victor Everhardt,
Klaas Verschuure, Kees Diepeveen en Maarten van Ooijen te benoemen tot fulltime
wethouder van gemeente Utrecht.
2
Aan Anke Klein ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap van gemeente
Utrecht voor de duur van een jaar.
Namens de fracties van,
GroenLinks,
Heleen de Boer

D66
Klaas Verschuure

ChristenUnie
Maarten van Ooijen

Context
Na de verkiezingen voor de gemeenteraad op 21 maart 2018 dienen voor de komende periode
wethouders te worden benoemd. De fracties Groen Links, D66 en ChristenUnie hebben een akkoord
bereikt voor een te vormen college. Op grond van artikel 35, lid 1, van de Gemeentewet benoemt
de raad de wethouders. De drie fracties hebben een voorstel voor de benoeming van zeven
wethouders, conform artikel 43 Reglement van Orde van de gemeenteraad Utrecht wordt dat
schriftelijk ingediend.
Op grond van artikel 36, lid 1, van de Gemeentewet is dit mogelijk aangezien het aantal raadsleden
ten hoogste twintig procent van het aantal raadsleden mag bedragen. Het maximale aantal
wethouders voor Utrecht bedraagt negen.
In de financiële onderbouwing van het coalitieakkoord is financieel rekening gehouden met de
komst van een zevende wethouder.
Een van de vereisten voor het wethouderschap is dat men ingezetene van de gemeente is.
Een van de beoogd wethouders, Anke Klein, woont op dit moment in Amsterdam. Zij heeft te
kennen gegeven naar Utrecht te willen verhuizen. Op grond van artikel 36a, lid 2, van de
Gemeentewet kan bij raadsbesluit aan betrokkene ontheffing worden verleend van het vereiste van
ingezetenschap voor de duur van een jaar.
Beslispunt
1

De dames Lot van Hooijdonk, Linda Voortman en Anke Klein en de heren Victor Everhardt,
Klaas Verschuure, Kees Diepeveen en Maarten van Ooijen te benoemen tot fulltime
wethouder van gemeente Utrecht.

Argumenten
1.1

In artikel 35 van de Gemeentewet is geregeld dat de gemeenteraad de wethouders
benoemt.
De fracties Groen Links, D66 en ChristenUnie hebben een akkoord bereikt voor een te
vormen college.

Beslispunt
2

Aan Anke Klein ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap van gemeente
Utrecht voor de duur van een jaar.

Argumenten
2.1

Zij voldoet op dit moment niet aan de woonplaatsvereiste voor wethouders, maar
is voornemens naar Utrecht te verhuizen,
Artikel 36a, tweede lid, van de gemeentewet geeft de raad de mogelijkheid om
voor de duur van ten hoogste één jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van
het ingezetenschap voor wethouders. De ontheffing kan in bijzondere gevallen,
telkens met een periode van maximaal een jaar, worden verlengd. De wettelijke
termijn voor ontheffing van het woonplaatsvereiste is een jaar. Dit geeft voldoende
ruimte om inwoner van Utrecht te worden, zoals de Gemeentewet eist.

Raadsbesluit

Opgesteld door

Coalitie 2018

Kenmerk
Vergadering

Gemeenteraad

Vergaderdatum

7 juni 2018

Jaargang en nummer

2018, nr. 57

Geheim

Nee

Benoeming wethouders 2018 en ontheffing woonplaatsvereiste
besluit
1
De dames Lot van Hooijdonk, Linda Voortman en Anke Klein en de heren Victor Everhardt,
Klaas Verschuure, Kees Diepeveen en Maarten van Ooijen te benoemen tot fulltime
wethouder van gemeente Utrecht.
2
Aan Anke Klein ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap van gemeente
Utrecht voor de duur van een jaar.

Aldus besloten in de vergadering van de raad, gehouden op 7 juni 2018

De griffier

De voorzitter gemeenteraad

mr. M. van Hall

mr. J.H.C. van Zanen
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1
De dames Lot van Hooijdonk, Linda Voortman en Anke Klein en de heren Victor Everhardt,
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1

Aan Anke Klein ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap van gemeente
Utrecht voor de duur van een jaar.

Aldus besloten in de vergadering van de raad, gehouden op 7 juni 2018

De griffier
M. van Hall

De vo rz ter ecneenteraad
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Burgemeester van Utrecht
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Telefoon 14 030
www.utrecht.nl

Aan de leden van de Commissie voor onderzoek van de Geloofsbrieven

Behandeld door
Doorkiesnummer
E-mail
Bijlage(n)
Uw kenmerk
Uw brief van

Annette Damen
030 - 28 61477
a.damen@utrecht.nl
2

Datum
Ons kenmerk
Onderwerp

6 juni 2018
5406755
Bevindingen en afspraken
kandidaat-wethouders

Verzonden
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte leden,
Integriteitsscreening van kandidaat-wethouders door de burgemeester en de gemeentesecretaris vormt
onderdeel van de collegevorming. In Utrecht hanteren we daarbij de werkwijze volgens de landelijke
handreiking integriteitstoetsing van het ministerie van Binnenlandse Zaken. In verband met de
(her)benoeming van wethouders in de raad donderdag 7 juni aanstaande bericht ik u als volgt, in
aansluiting op de bijlage ‘integriteitsscreening potentiële wethouders’ bij mijn brief van 27 februari
2018 aan de lijsstrekkers bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Verklaring Omtrent Gedrag

Aan alle kandidaat-wethouders is een Verklaring Omtrent Gedrag verstrekt voor de functie van
wethouder.

Integriteitstoets

Voor alle kandidaat-wethouders heb ik een integriteitstoets laten uitvoeren. Deze toets is uitgevoerd
door Berenschot. De conclusies van Berenschot treft u bijgevoegd aan. De onderzoekers geven aan
geen feiten en omstandigheden op het gebied van integriteit te hebben aangetroffen die een beletsel
vormen voor de benoeming van de kandidaten tot wethouder van de gemeente Utrecht.

Gesprekken

In vervolg op deze integriteitstoets heb ik op 1 en 4 juni jl., na de presentatie van het coalitieakkoord,
samen met de gemeentesecretaris gesprekken gevoerd met alle kandidaat-wethouders. Op basis van
deze gesprekken heb ik evenmin feiten en omstandigheden op het gebied van integriteit aangetroffen
die een beletsel vormen voor de benoeming van de kandidaten als wethouder van de gemeente
Utrecht.

Afspraken

Met de kandidaat-wethouders zijn, waar nodig, nadere afspraken gemaakt conform het advies van
Berenschot. Deze treft u in de bijlage aan. De afspraken hebben betrekking op:
- het voorkomen van (de schijn van) belangenverstrengeling met externe organisaties waaraan
betrokkenen zijn gerelateerd (vanwege bijvoorbeeld een nevenfunctie of arbeidsverleden);
- (ruimtelijke) ontwikkelingen in de (nabijheid van de) woonomgeving van de kandidaten.
De aard van de afspraken acht ik in lijn met de (potentiële) integriteitsrisico’s.
Met vriendelijke groet,
Jan van Zanen

1 Bijlage Afspraken met de kandidaatwethouders juni 2018.pdf

Bijlage Afspraken met de kandidaat-wethouders in het kader van de integriteitstoets juni 2018

Victor Everhardt
Victor Everhardt wenst zijn bestaande nevenfuncties te continueren.
M.b.t. voorzitterschap van de Stichting Mainline:
‐
VE zal niet betrokken zijn bij opdrachtverstrekking aan Mainline;
‐
bij besluitvorming hierover in het college zal VE niet deelnemen aan de beraadslagingen en
besluitvorming in het college; e.e.a. met aantekening bij besluitvorming;
‐
college en betrokken ambtenaren worden over deze afspraken geïnformeerd.
M.b.t. voormalig werkgever Trimbos Instituut
‐
VE zal niet betrokken zijn bij opdrachtverstrekking aan het Trimbos Instituut;
‐
bij besluitvorming hierover in het college zal VE niet deelnemen aan de beraadslagingen en
besluitvorming in het college; e.e.a. met aantekening bij besluitvorming;
‐
college en betrokken ambtenaren worden over deze afspraken geïnformeerd.
M.b.t. het bestuurslidmaatschap van Onbeperkt aan de Slag
‐
VE zal niet betrokken zijn bij opdrachtverstrekking aan Onbeperkt aan de Slag;
‐
bij besluitvorming hierover in het college zal VE niet deelnemen aan de beraadslagingen en
besluitvorming in het college; e.e.a. met aantekening bij besluitvorming;
‐
college en betrokken ambtenaren worden over deze afspraken geïnformeerd.

Klaas Verschuure
Geen aanleiding tot afspraken.

Linda Voortman
M.b.t. bestaande nevenfuncties
‐
LV zal haar bestaande nevenfuncties beëindigen.
M.b.t. de woonsituatie en eventuele plannen voor sportpark Elinkwijk
‐
LV zal bij behandeling van deze plannen in het college terughoudendheid betrachten in de
beraadslagingen.

Kees Diepenveen
M.b.t. de woonsituatie (huurwoning) en verkeersplannen in de wijk Votulast
‐
KD zal bij behandeling van deze plannen in het college terughoudendheid betrachten in de
beraadslagingen.
M.b.t. een familierelatie als werknemer bij de Nederlandse Bachvereniging
‐
KD zal indien besluitvorming plaatsvindt die de Nederlandse Bachvereniging raakt, de
familierelatie transparant maken.

Lot van Hooijdonk
M.b.t. voormalig werkgever Natuur en Milieufederatie
‐
LvH zal niet betrokken zijn bij opdrachtverstrekking aan NMF (NB zij draagt net als in de
vorige periode eventuele opdrachtverstrekking over aan een collega wethouder);
‐
bij besluitvorming hierover in het college zal LvH niet deelnemen aan de beraadslagingen
en besluitvorming in het college; e.e.a. met aantekening bij besluitvorming;

‐

college en betrokken ambtenaren worden over deze afspraken geïnformeerd.

M.b.t. (al enige tijd geleden beëindigd) lidmaatschap RvT Non Nobis
‐
LvH zal niet betrokken zijn bij opdrachtverstrekking aan NN;
‐
bij besluitvorming hierover in het college zal LvH niet deelnemen aan de beraadslagingen
en besluitvorming in het college; e.e.a. met aantekening bij besluitvorming;
‐
college en betrokken ambtenaren worden over deze afspraken geïnformeerd
M.b.t. de persoonlijke relatie met een eigenaar van De Fietskoerier Utrecht (DFKU)
‐
LvH draagt dat deel van haar portefeuille Verkeer, dat kan raken aan de belangen van DFKU
- schone logistiek en stadsdistributie - , over aan een collega wethouder;1
‐
Aan de kant van DFKU zal deze eigenaar zelf geen contacten onderhouden met de
gemeente.
‐
LvH en deze eigenaar vermijden gezamenlijke aanwezigheid op zakelijke bijeenkomsten en
uitwisseling van zakelijk relevante informatie.
‐
LvH zal niet betrokken zijn bij opdrachtverstrekking aan DFKU;
‐
bij besluitvorming hierover in het college zal LvH niet deelnemen aan de beraadslagingen
en besluitvorming in het college; e.e.a. met aantekening bij besluitvorming;
‐
college en betrokken ambtenaren worden over deze afspraken geïnformeerd

Anke Klein
AK heeft een ontheffing van de ingezetene plicht aangevraagd. Zij is inmiddels op zoek naar
woonruimte in Utrecht.

Maarten van Ooijen
M.b.t. voormalige werkgever Lysias Consulting Group
‐
MvO zal niet betrokken zijn bij opdrachtverstrekking aan Lysias Consulting Group;
‐
bij besluitvorming hierover in het college zal MvO niet deelnemen aan de beraadslagingen
en besluitvorming in het college; e.e.a. met aantekening bij besluitvorming;
‐
college en betrokken ambtenaren worden over deze afspraken geïnformeerd
M.b.t. mogelijke ontwikkelingen in Kanaleneiland door GEM beheer BV die van invloed zouden kunnen
zijn op de waarde van de woning van MvO
‐
MvO zal bij herontwikkeling projecten van de GEM beheer BV in Kanaleneiland in het
college terughoudendheid betrachten in de beraadslagingen.
M.b.t. de persoonlijke relatie met een werknemer van Taal doet meer
- MvO zal niet betrokken zijn bij subsidieaanvragen van en (mogelijke) opdrachtverstrekking
aan Taal doet meer;
- bij besluitvorming hierover in het college zal MvO niet deelnemen aan de beraadslagingen
en besluitvorming in het college; e.e.a. met aantekening bij besluitvorming;
- college en betrokken ambtenaren worden over deze afspraken geïnformeerd
Algemeen
In de ambtelijke organisatie wordt met de betrokken ambtenaren gecommuniceerd dat, indien zij van
mening zijn dat potentiële belangenverstrengeling over dreigt te gaan in de schijn van
belangenverstrengeling of daadwerkelijke belangenverstrengeling, zij dit bespreekbaar dienen te
maken. Zowel bij de betreffende wethouder als bij hun leidinggevende.
Dit geldt eveneens voor bestuurders en raadsleden.

1

Vanwege de nauwe verwevenheid met speerpunten in de portefeuille (zoals mobility as a service) nader te
omschrijven en vast te leggen.

1 Bijlage brief Berenschot Commissie geloofsbrieven Utrecht.pdf

Gemeente Utrecht
Aan de leden van de commissie geloofsbrieven
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Datum:

31 mei 2018

Onderwerp:

Resultaten integriteitstoets wethouders

Ons kenmerk:
Uw kenmerk:

BT/ 59050

Status:

Vertrouwelijk

Geachte leden van de commissie geloofsbrieven,

Binnenkort zullen er in uw raad zeven wethouders worden (her)benoemd. De burgemeester
heeft Berenschot opdracht gegeven om een integriteitstoets uit te voeren naar de kandidaat
wethouders.
Deze integriteitstoets is uitgevoerd in de periode van 22 april tot en met 31 mei. In deze
rapportage treft u onze bevindingen aan. Op verzoek van burgemeester Van Zanen brengen
wij hierbij op hoofdlijnen verslag aan u uit over de uitgevoerde werkzaamheden en onze
bevindingen. Wij hebben onderzoek gedaan naar:








De heer Diepeveen
De heer Everhardt
Mevrouw Van Hooijdonk
Mevrouw Klein
De heer Van Ooijen
De heer Verschuure
Mevrouw Voortman

1. Uitgevoerde werkzaamheden
In het kader van dit onderzoek heeft Berenschot de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
Vragenlijst naar functionarissen
Als eerste stap van ons onderzoek heeft elke nieuwe kandidaat een uitgebreide vragenlijst
ingevuld. Deze richtte zich onder meer op nevenfuncties, financiële belangen, risicovolle
activiteiten en relaties van de kandidaat met de gemeente. Is de kandidaat een zittende
wethouder, dan heeft die kandidaat de vorige rapportage ontvangen. Op basis van deze

Berenschot Groep B.V. | Europalaan 40, 3526 KS Utrecht | Postbus 8039, 3503 RA Utrecht
030 2 916 916 | www.berenschot.nl | /berenschot | Handelsregister 30155100 in Utrecht

informatie heeft de kandidaat deze rapportage aangevuld of gewijzigd. Elke kandidaat heeft
een uitgebreid CV overhandigd. Daarnaast is gevraagd om een uittreksel van de BKRregistratie en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Verder hebben we elke
kandidaat gevraagd naar relevante ervaringen op het gebied van integriteit en naar
aandachtspunten die de kandidaat met ons wilde bespreken tijdens een persoonlijk gesprek.
Deskresearch van openbare bronnen
Als volgende stap is een deskresearch uitgevoerd naar openbare bronnen. Dit betrof onder
andere het handelsregister van de Kamer van Koophandel, Google en (social) media
bestanden. Ook is een media scan uitgevoerd.
Informatie uitvraag naar gemeente
Mede op basis van de door de functionarissen aangereikte informatie en de deskresearch is
er aan de gemeente een nadere informatie uitvraag gedaan. Deze uitvraag heeft betrekking
op de aanwezigheid van financiële en beleidsmatige relaties tussen gemeente en activiteiten
van de (familie van de) kandidaat. Dit stelde ons in staat relaties beter te duiden en
waarderen.
Diepte interviews
Naar aanleiding van de verkregen informatie, het onderzoek in openbare bronnen en een
eerste analyse heeft er met de functionarissen een gesprek plaatsgevonden met twee
Berenschot adviseurs. Dit gesprek diende om de verkregen informatie te duiden en van
kleuring te voorzien, door te vragen op onduidelijkheden en om geconstateerde risico’s en
dilemma’s door te spreken.
Wederhoor en rapportage
Tot slot hebben we onze bevindingen neergelegd in een conceptrapportage. De individuele
onderdelen hiervan zijn ter wederhoor voorgelegd aan de betreffende functionaris. Waar
relevant zijn feitelijke onjuistheden gecorrigeerd. Vervolgens is het definitieve rapport
opgesteld en met toestemming van de kandidaat aangeboden aan de burgemeester.

2. Reikwijdte onderzoek
De rapportage bevat een weergave van informatie die door ons gedurende de
onderzoeksperiode is verzameld. Alle functionarissen die onderwerp waren van onderzoek
hebben verklaard alle door Berenschot gestelde vragen volledig en naar waarheid te hebben
beantwoord. Aan de rapportage kunnen geen rechten worden ontleend.

3. Samenvatting bevindingen
In het rapport wordt aan elke kandidaat-wethouder één hoofdstuk gewijd. Er worden vele
persoonlijke zaken gepresenteerd zoals:


Genoten opleiding;

BT/ 59050 - Vertrouwelijk
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Arbeidsverleden;



Eventuele belangen in ondernemingen en relatie van die onderneming met de
gemeente: heden en recente verleden;



Eventuele andere (financiële) belangen in en relaties met de gemeente: heden en recente
verleden;



Huidige en recent beëindigde nevenfuncties (naam organisatie, functie, wel of niet
bezoldigd, relatie met gemeente);



Activiteiten voor verenigingen, stichtingen en dergelijke en relatie met gemeente (naam
en op welke wijze actief);



Functie, nevenfuncties, activiteiten voor verenigingen/stichtingen en belangen partner;



Eventuele relevante informatie over eerste lijn familieleden mede in relatie tot belangen
van de gemeente;



Relevante ervaring met integriteit.

Vanuit de verzamelde informatie en het gesprekken met de kandidaten hebben wij geen
feiten en omstandigheden op het gebied van integriteit aangetroffen die een beletsel
vormen voor de benoeming van de kandidaten als wethouder van de gemeente Utrecht.
Bij alle kandidaten hebben wij meerdere aanbevelingen geformuleerd om risico’s op het
gebied van integriteit te voorkomen. Uit onze gesprekken met de kandidaat wethouders
blijkt tevens dat zij zich allemaal bewust zijn van het onderwerp integriteit.

Met vriendelijke groet,
Berenschot B.V.

Ronald van der Mark
Managing Director

BT/ 59050 - Vertrouwelijk
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Beleidsveld

Bestuurlijke zaken

Aanwijzen leden gemeenschappelijke regelingen
Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1
Wethouder van Hooijdonk en wethouder Diepeveen aan te wijzen als lid van het Algemeen
Bestuur Recreatieschap Stichtse Groenlanden
2
Als plaatsvervangend leden van het algemeen bestuur Recreatieschap Stichse Groenlanden
aan te wijzen degenen die volgens het geldend besluit "onderlinge vervanging collegeleden'
als vervanger optreden.
3
Wethouder van Hooijdonk en wethouder Diepeveen aan te wijzen als lid van het Algemeen
bestuur van de Plassenraad van het Plassenschap Loosdrecht.
4
Als plaatsvervangende leden van het algemeen bestuur aan te wijzen degenen die volgens
het geldend besluit 'onderlinge vervanging collegeleden' als vervanger optreden.

Burgemeester en wethouders van Utrecht,
De secretaris,

De burgemeester,

Drs. G.G.H.M. Haanen

Mr. J.H.C. van Zanen

Context
Collegeleden hebben op grond van hun functie/portefeuille een aantal nevenfuncties. Met de
nieuwe portefeuilleverdeling en installatie van de nieuwe wethouders moeten deze functies
opnieuw worden verdeeld. De raad is bevoegd voor de benoeming op de functies in de
algemene besturen van het Plassenschap Loosdrecht en Recreatieschap Stichtse Groenlanden.
Gelet op de aanstaande vergaderingen van deze besturen is directe aanwijzing noodzakelijk.

Beslispunt
1

Wethouder van Hooijdonk en wethouder Diepeveen aan te wijzen als lid van het Algemeen
Bestuur Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Argumenten
1.1

Artikel 9 van de Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Stichtse Groenlanden regelt de
samenstelling van het algemeen bestuur.
De raden van de gemeenten wijzen elk uit hun midden of uit de colleges twee leden van het
algemeen bestuur aan. Tenminste een van deze leden dient lid te zijn van het college van
burgemeester en wethouders.

Beslispunt
2

Als plaatsvervangend leden van het algemeen bestuur Recreatieschap Stichse Groenlanden
aan te wijzen degenen die volgens het geldend besluit "onderlinge vervanging collegeleden'
als vervanger optreden.

Argumenten
2.1

Artikel 9 van de Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Stichtse Groenlanden regelt de
samenstelling van het algemeen bestuur.
Voor elk lid van het algemeen bestuur dient een plaatsvervanger te worden aangewezen.

Beslispunt
3

Wethouder van Hooijdonk en wethouder Diepeveen aan te wijzen als lid van het Algemeen
bestuur van de Plassenraad van het Plassenschap Loosdrecht.

Argumenten
3.1

Artikel 5 van de Gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. regelt de
samenstelling van de Plassenraad.
De gemeenteraad kan twee leden aanwijzen, uit zijn midden, de voorzitter inbegrepen, en
uit de wethouders. Tenminste een van deze leden dient lid te zijn van het college van
burgemeester en wethouders.

Beslispunt
4

Als plaatsvervangende leden van het algemeen bestuur aan te wijzen degenen die volgens
het geldend besluit 'onderlinge vervanging collegeleden' als vervanger optreden.

Argumenten
4.1

Artikel 5 van de Gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. regelt de
samenstelling van de Plassenraad.
Voor elk lid van de Plassenraad dient een plaatsvervanger aangewezen te worden.

Raadsbesluit

Opgesteld door
Kenmerk

Bestuurs-en Concernstaf
Verkerk, S. (Sandra)
5405758

Vergadering

Gemeenteraad

Vergaderdatum

7 juni 2018

Jaargang en nummer

2018, nr. 58

Beleidsveld

Bestuurlijke zaken

Aanwijzen leden gemeenschappelijke regelingen
besluit
1
Wethouder van Hooijdonk en wethouder Diepeveen aan te wijzen als lid van het Algemeen
Bestuur Recreatieschap Stichtse Groenlanden
2
Als plaatsvervangend leden van het algemeen bestuur Recreatieschap Stichse Groenlanden
aan te wijzen degenen die volgens het geldend besluit "onderlinge vervanging collegeleden'
als vervanger optreden.
3
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