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Integriteitsgesprek met kandidaat
gedeputeerde.

Geachte fractievoorzitters,

Op woensdag 9 februari aanstaande is in Provinciale Staten onder meer aan de orde de benoeming
van een nieuwe gedeputeerde als opvolging van mevrouw H.G.J. (Hanke) Bruins Slot. De fractie van
het CDA heeft aangekondigd mevrouw drs. W.R.C. (Mirjam) Sterk voor benoeming te zullen
voordragen. Met het oog op het belang van integer bestuur heb ik, evenals bij de start van het
college in juni 2019, een aantal stappen ondernomen ter voorbereiding op de benoeming van een
nieuwe gedeputeerde.

Met alle kandidaat-gedeputeerden voer ik een individueel gesprek rond het onderwerp integriteit.
Mocht het gesprek daartoe aanleiding geven, kan nog een aanvullend onderzoek door het bureau
Capra advocaten worden uitgevoerd. Verder vraag ik de kandidaat-gedeputeerde een Verklaring
Omtrent het Gedrag (VOG)1 en kredietoverzicht van het Bureau Krediet Registratie (BKR) 2 te
overleggen.

Ik hecht er aan u over het verloop van dit proces te informeren. In het gesprek met kandidaat
gedeputeerde mevrouw Sterk kwam onder meer aan de orde of er met het oog op integriteit sprake
is van (mogelijke) belemmeringen voor het uitoefenen van het ambt van gedeputeerde. Daarnaast
zijn de vereisten uit de Provinciewet aan de orde geweest en heb ik gevraagd of er sprake is, of is
geweest, van andere zaken die een mogelijk integriteitsrisico in zich dragen voor haar functioneren
als bestuurder. Onderwerpen die ik tijdens het gesprek aan de orde heb gesteld waren onder meer:
nevenfuncties, financiële belangen, persoonlijke of zakelijke contacten, familie/vrienden.

Uit de gevolgde procedure kan ik de conclusie trekken dat met het oog op het onderwerp integriteit
er voor de kandidaat-gedeputeerde geen feiten aan de orde zijn gekomen die een belemmering

1 Indien een VOG wordt afgegeven door Justitie, betekent dat voor betrokkene dat geen sprake is van justitiële
antecedenten die een functie als gedeputeerde eventueel zouden kunnen belemmeren.
2 AIie leningen van € 250 of meer bij banken of kredietverstrekkers worden automatisch geregistreerd bij het
Bureau Krediet Registratie. Het BKR houdt bij welke leningen worden afgesloten en of deze tijdig worden
afbetaald. Ook lopende kredieten, kredieten en betalingsachterstanden tot vijf jaar terug, betalingsregelingen en
in hoeverre de aanvrager te maken heeft (gehad) met een faillissement of in de schuldsanering zit (zat) worden
geregistreerd.
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vormen voor een benoeming. Ik heb dan ook geen aanleiding gezien een onderzoek bij het bureau
Capra te vragen. Daarnaast heeft mevrouw Sterk een Verklaring Omtrent het Gedrag en een
uittreksel van het BKR overgelegd.

Met hoogachting,
de commissaris van de Koning
in de provincie Utrecht,

...o-
mr.JH. Oosters
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