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Geachte voorzitter,
Als partijvoorzitter van een politieke partij in Zaanstad bent u een spil in het functioneren van onze
lokale democratie. Dank u wel voor de rol die u vervult als verbinder tussen gemeenschap en bestuur.
Uw partij draagt zorg voor het samenstellen van een representatieve en kwalitatieve kandidatenlijst.
Alle Zaankanter rekenen op integere en betrouwbare raadsleden die onze inwoners en uw partij goed
vertegenwoordigen. Met deze brief bied ik u een handreiking aan voor ter bevordering van integriteit
en instrumenten die u en de kandidaat-raadsleden kunnen gebruiken om het gesprek over integriteit
te voeren.
Het belang van integriteit
Wanneer inwoners contact hebben met de gemeente is dit vaak op een terrein waar de gemeente het
monopolie heeft. Dat stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het lokale openbaar bestuur en aan
degenen die daarin functioneren.
Ieder raadslid, steunfractielid en iedere fractie-assistent moet op een juiste manier omgaan met de
macht, informatie en middelen die hij of zij in gevolge van hun functie verkrijgt. Dat individuele
bestuurders, raadsleden en overheidsorganisaties geloofwaardig zijn, en goed functioneren, is dus
essentieel voor het vertrouwen in de overheid als geheel. Integer zijn is een absoluut vereiste voor
een raadslid.
Kwetsbaarheid raadsleden
Zoals u weet beschikken raadsleden en steunfractieleden over vertrouwelijke en zelfs geheime
informatie. Derden kunnen belang hebben bij deze kennis en informatie om hiermee voordeel te
behalen. Dit belang maakt een raadslid kwetsbaar voor invloeden van buitenaf. Om die reden is het
belangrijk om over integriteit te blijven communiceren. De gemeente Zaanstad wil u om deze reden,
als partijvoorzitter, de handvatten geven om het gesprek hierover aan te gaan. Dit gesprek is
belangrijk om te voeren met kandidaat-raadsleden voor uw partij. Uw partij stelt de kandidatenlijst vast
voor uw partij. Graag bied ik u aan om de lijst aan mij voor te leggen, zodat ik deze na uw zorgvuldige
procedure aanvullend kan (laten) screenen.
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Als bijlage bij deze brief
Voor de partijvoorzitter en selectiecommissie:
•
Handreiking integriteitstoetsing van kandidaten voor decentrale politieke partijen: deze
handreiking ondersteunt decentrale politieke partijen inzake integriteit bij de werving en selectie van
politieke ambtsdragers, in dit geval raadsleden en wethouders.

Voor kandidaat-raadsleden:
•
Toolkit democratische weerbaarheid voor politieke ambtsdragers (https://www.weerbaarbestuur.nl/toolkit/): deze toolkit is gefocust op het inzichtelijk maken van hoe een (kandidaat-)raadslid
keuzes maakt en welke bagage hij of zij met zich meedraagt. Het draait om het inzichtelijk maken van
risico’s en kwetsbaarheden, bijvoorbeeld aan de hand van de zelftest: https://www.weerbaarbestuur.nl/toolkit/jij
Meer informatie of contact?
Als er zaken niet duidelijk zijn of wanneer deze brief vragen bij u heeft opgeroepen, twijfel dan niet en
neem contact op met de raadsgriffier (j.jongbloed@zaanstad.nl) of met mij (j.hamming@zaanstad.nl).
"Integriteit is het juiste doen, ook of eigenlijk zeker, wanneer er niemand kijkt"

Met vriendelijke groet,

de burgemeester van Zaanstad,
drs. J. Hamming

