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:Haarlem

Opdrachtgever

;dhr. B. B. Schneiders, burgemeester

Wethouder

:dhr. J. Chr. van der Hoek

Deze rapportage bevat de volgende onderdelen;

1)

Inleiding

2)

Gegevens wethouder

3)

Gedragscode

4)

Nevenfuncties

5)

Financiële belangen, grond- en vastgoedposities

6)

Strafrechtelijke veroordelingen en juridische geschillen

7)

Verklaring omtrent het gedrag

8)

Curriculum vitae
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1. Inleiding

In opdracht van de gemeente Haarlem heeft Governance &Integrity (G&l) in januari 2015 aan alle
wethouders (met uitzondering van dhr. Jeroen van Spijk, die recent de volledige
benoemingsprocedure doorliep) de 'vragenlijst (kandidaat-)wethouders' voorgelegd die in december
2014 door het seniorenconvent van de gemeenteraad is vastgesteld. Daarnaast wordt op 19 februari
2015 met elke wethouder een persoonlijk risicoprofielgesprek gevoerd.

Hieronder vindt ueen toelichting op de gevolgde werkwijze. Deze correspondeert met de eisen van
de gemeenteraad van Haarlem, zoals vastgelegd in het 'Beleid omtrent de benoeming van
Wethouders' (d.d. 30-10-2014, BBV nr. 2014/362661).
Voor /cand/c/aat-wethouders beschrijft dit raadsbesluit een procedure in drie stappen:
1. benoemingstoets;
2. oordeel van de gemeenteraad;

3. persoonlijk risicoprofielgesprek.
Zittende wethouders doorlopen een aangepaste procedure: stap 1kan worden overgeslagen,
aangezien een benoemingstoets aan de hand van alle wettelijke criteria in het voorjaar van 2014

reeds is uitgevoerd. Op basis van art 41b lid 3van de Gemeentewet is een wethouder ertoe verplicht
zijn/haar nevenfuncties openbaar te maken en op het gemeentehuis ter inzage te leggen. Ook dat is
gebeurd. Op 20 mei 2014 heeft de gemeenteraad de wethouders benoemd. In juni 2014 hebben de
wethouders een VOG aangevraagd. Alle aanvragen zijn gehonoreerd.

Op verzoek van de gemeenteraad hebben de wethouders nu via de vragenlijst opnieuw een overzicht
van hun nevenfuncties aangereikt. Daarnaast hebben zij een curriculum vitae overlegd en vragen
beantwoord betreffende:

ode gedragscode voor wethouders van de gemeente Haarlem;
oeigen financiële belangen, grond- en vastgoedposities;
o

financiëlebelangen,grond-envastgoedpositiesvaneerstegraadsfamilieleden^enlevenspartner;

ostrafrechtelijke veroordelingen en juridische geschillen.
Voor elke wethouder is een beknopte rapportage opgesteld. Deze is, conform de vereisten uit het

eerdergenoemde raadsbesluit, eerst voorgelegd aan de wethouder. De geaccordeerde rapportage
wordt vertrouwelijk aan de raadsleden ter inzage aangeboden.

Op 19 februari 2015 wordt met elk van de wethouders een persoonlijk risicoprofielgesprek gevoerd.
Het risicoprofiel is een preventief instrument dat een bestuurder de mogelijkheid biedt om zich een
helder beeld te vormen van de eigen risico's en kwetsbaarheden, waarna hij/zij zelf kan beslissen

over eventuele maatregelen. Denk aan het afstoten van nevenactiviteiten, het overdragen van
specifieke politieke dossiers, het veranderen van (financieel-administratieve) gewoonten etc. Aldus
'D.W.Z.: (adoptie-)ouders en -kinderen.
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stelt het gesprek de bestuurder in staat om optimaal in het ambt te functioneren en helpt het
hem/haar te beschermen tegen valkuilen op het gebied van integriteit. Het advies dat voortvloeit uit
het gesprek wordt direct mondeling gegeven.

Bij het in kaart brengen van integriteitrisico's kunnen elementen van de persoonlijke geschiedenis
van de wethouder, uit het privéleven of bijvoorbeeld een sociale context ter sprake komen die een
verhoogd risico op druk of dreiging met zich meebrengen. Er wordt in het gesprek een inschatting
gemaakt van de mate en de richting van eventuele druk. Het bespreken van privé-situaties geschiedt
altijd op initiatief van de wethouder en is met voldoende waarborgen omkleed.
Het risicoprofielgesprek is strikt vertrouwelijk, dit met het oog op a) het waarborgen van de
effectiviteit van het instrument en b) het intrinsiek vertrouwelijke karakter van risico's in de
persoonlijke (niet-zakelijke) levenssfeer die mogelijk worden besproken. Ten aanzien van de
specifieke onderwerpen die aan bod komen koppelt de risicoanalist dus niets terug aan de
gemeenteraad of aan de burgemeester. Een terugkoppeling op hoofdlijnen voor het hele college,
nadat alle risicoprofielgesprekken zijn afgerond, is wel mogelijk. Een wethouder kan er uiteraard voor
kiezen om gevonden risico's en adviezen zelf te delen met de burgemeester of zelfs de raad. Soms
wordt hem/haar dit geadviseerd.

2. Gegevens wethouder

Naam

: d h r. J a c k v a n d e r H o e k

Portefeuille

:WMO en welzijn, volksgezondheid, cultuur, vastgoed

Geboortedatum

:14-05-1963

Wo o n p l a a t s

;Haarlem

3. Gedragscode

De wethouder onderschrijft de gedragscode voor wethouders van de gemeente Haarlem.
Er zijn in zijn persoonlijke levenssituatie geen omstandigheden die hem belemmeren in de
uitoefening van zijn functie in overeenstemming met deze gedragscode.

4. Nevenfuncties

Op basis van art 41b lid 3van de Gemeentewet is een wethouder ertoe verplicht zijn/haar
nevenfuncties openbaar te maken en op het gemeentehuis ter inzage te leggen. De wethouder heeft
aangegeven de volgende nevenfunctie te vervullen:
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p-

Functie

Organisatie

Trainer vertrouwenscommissies; in

4.2morrow

B . V.

Bezoldigd

Tijdsbeslag

ja

Ad hoe (gem. 2x per
ja ar)

beginsel buiten de provincie
Noord-Holland

5. Financiële belangen, grond- en vastgoedposities

Eigen financiële belangen

Conform de wens van de gemeenteraad heeft de wethouder zijn financiële belangen in

ondernemingen openbaar gemaakt.^ Hieronder vindt ueen overzicht:
1) Geen.

Eigen vastgoedposities/grondposities
Conform de wens van de gemeenteraad heeft de wethouder zijn vastgoed- en grondposities in en
rond de gemeente Haarlem en/of met een commercieel karakter openbaar gemaakt. Hieronder vindt
ueen overzicht:

1) Geen.

Financiële belangen van eerstegraads familieleden en levenspartner
Conform de wens van de gemeenteraad heeft de wethouder de financiële belangen van zijn
eerstegraads familieleden en levenspartner openbaar gemaakt. Hieronder vindt ueen overzicht:
1) Geen.

Vastgoedposities/grondposities van eerstegraads familieleden en levenspartner
Conform de wens van de gemeenteraad heeft de wethouder de vastgoed- en grondposities in de

gemeente Haarlem en/of met een commercieel karakter van zijn eerstegraads familieleden en
levenspartner openbaargemaakt. Hieronder vindt ueen overzicht:
1) Geen.

6. Strafrechtelijke veroordelingen en juridische geschillen
De wethouder geeft aan nooit te zijn veroordeeld voor een misdrijf.

^Onder 'financieel belang’ wordt in deze rapportage verstaan:
!

bezit van een eigen onderneming;

!

relevant aandelenbezit, waaronder:

o
o

bezit van aandelen, opties of derivaten in een onderneming die een relatie met de gemeente Haarlem heeft of kan krijgen;
het hebben van een aanmerkelijk belang in een onderneming (d.w.z. bezit, eventueel samen met uw fiscale partner, van
meer dan 5% van de aandelen).
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De wethouder geeft aan niet, direct dan wel middels een vennootschap waarin hij een aanmerkelijk
belang heeft (had), partij te zijn (geweest) in een juridisch geschil.

7. Verklaring omtrent het gedrag
Voor de wethouder is een Verklaring omtrent het Gedrag aangevraagd. Deze VOG is afgegeven.

8. Curriculum vitae

De wethouder heeft een uitgebreid curriculum vitae verstrekt. Dit document is als bijlage bij deze
rapportage gevoegd.
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DISCLAIMER

Deze rapportage is bestemd voor de wethouder en de opdrachtgever bij de gemeente Haarlem.
Bij het opstellen ervan is gebruikgemaakt van informatie die aangeleverd is door de wethouder. Het
betreft hier uitsluitend informatie die de wethouder openbaar moet maken op basis van bepaalde
wettelijke regelingen, dan wel op basis van het in de gemeente geldende Reglement van Orde, dan
wel op basis van een expliciete vraag van de gemeenteraad. Deze informatie is niet getoetst op
juistheid en of volledigheid, ook niet waar dat mogelijk is op basis van openbare bronnen. Deze
informatie is aan G&l verstrekt met het doel deze informatie mee te nemen in het verslag van
bevindingen.

Deze schriftelijke rapportage is bedoeld voor de opdrachtgever en de betrokkene. Het verschaft hun
inzicht ten aanzien van mogelijke integriteitrisico's die betrokkene loopt bij de vervulling van het
wethouderschap. De rapportage wordt vertrouwelijk ter inzage aangeboden aan de gemeenteraad.
Dit rapport is gemaakt op basis van de informatie die is aangeleverd door de wethouder. G&l staat
niet in voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie die door de wethouder is gegeven en
die is gebruikt als basis voor dit rapport.

De wethouder noch de opdrachtgever kan rechten ontlenen aan het advies van G&l. G&l aanvaardt
uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor handelingen die de betrokkene al dan niet verricht op
grond van het advies. Het is uiteindelijk de betrokkene die zelfstandig een beslissing neemt over de

mate waarin hij/zij zijn/haar integriteit waarborgt en die de (voorzorgs-)maatregelen treft die hij/zij
hiervoor nodig acht.
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J. Chr. (Jack) van der Hoek, MBA.
Geboren 14 mei 1963 te ‘s-Gravenhage
Gehuwd, 1dochter

Haarlem

tel.
e-mail

Huidige functie
-Wethouder /Locoburgemeester gemeente Haarlem
01/2015- heden

Welzijn, Wmo, Volksgezondheid, Cultuur, Vastgoed

05/2014-12/2014

Welzijn, Wmo, Volksgezondheid, Cultuur, Burgerparticipatie, Dienstverlening

Vo o r g a a n d e f u n c t i e s

2010-2014 Wethouder gemeente Haarlem
Welzijn, WMO, Sport, Volksgezondheid, Communicatie, Dienstverlening

2008-2010 Wethouder/Locoburgemeester gemeente Uitgeest
Welzijn, WMO, Onderwijs, Sociale Zaken, Sport, Economische Zaken, Recreatie Toerisme,Dierenwelzijn

2008-2010 Accounthouder brandweer, gemeente Haarlem

2006-2008 Veiligheidsmanager, gemeente Haarlem
2004-2005 Hoofd Facilitaire Zaken, gemeente Purmerend

1996-2003 Hoofd Beveiliging &Facilitaire Diensten, Amsterdams Historisch
Museum

1985-1996 Nederlandse Veiligheidsdienst (NVD)
Diverse functies, waaronder accountmanager, beveiligingsadviseur

Nevenfuncties q.q. onbezoldigd

Voorzitter/lid bestuurscommissie Gezondheid Veiligheidsregio Kennemerland
(VRK)
Lid Sociale Pijler G32

Lid stuurgroep Veiligheidshuis Kennemerland
Lid landelijk platform Veiligheid Grote Steden /liaison met Sociale Pijler G32
Lid bestuur Noord-Hollands Archief

Regent Elisabeth van Thüringenfonds
Lid bestuur Collectie Ruyssenaers

Nevenfuncties bezoldigd
Trainer op ad-hoc basis, 4>2Morrow b.v.
Opleidingen
Diploma Master of Business Administration (MBA) University of Keele, Engeland
(2002)
Universitaire opleiding bedrijfskunde, afstudeer thesis over integriteit

Diploma Bedrijfskundig Management, Instituut voor Management &
Bedrijfskunde, (2000)
Geslaagd 'met lof hetgeen toegang gaf tot de universiteit in Engeland.

HAVO. MAVO
Diverse certificaten en diploma ‘s op het gebied van openbare orde, facilitair
management en beveiliging.
Voorgaande relevante nevenfuncties (q.q. en vrijwillig)
Lid dagelijks en algemeen bestuur Sociaal Werkvoorzieningschap De Meergroep
Lid Regionaal Economisch Stimuleringsprogramma IJmond Veelzijdig
Plv. Voorzitter /lid dagelijks bestuur Recreatieschap Uitgeester- en
Alkmaardermeer

Raadslid en fractievoorzitter D66 gemeente Uitgeest
Voorzitter commissie Algemene Zaken, Grondzaken &Financiën gemeente
Uitgeest
Voorzitter Diaconie en plv. voorzitter Kerkenraad Protestantse gemeente
Uitgeest-Akersloot
Freelance trainer (o.a. communicatie, conflicthantering)
Lid 4mei Comité Uitgeest
Vrijwilliger Postma-Stichting Uitgeest
Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand Uitgeest
Ta l e n k e n n i s

Engels (goed in woord en geschrift)
Duits (goed in woord, voldoende in geschrift)
Frans (matig in woord)
Militaire Dienst

Dienstplicht van 06.01.1982 -24.02.1983

Politieke Partij
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