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Gemeente

:Haarlem

Opdrachtgever

:dhr. B. B. Schneiders, burgemeester

Wethouder

:mevr. J. Langenacker

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
w e t h o u d e r s ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n d h r. J e r o e n v a n S p i j k , d i e r e c e n t d e v o l l e d i g e

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 kond/daat-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 voorgeiegd 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

'O.W.2.: (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

N a a m

;mevr. Joyce Langenacker

Portefeuille

:Wonen, werk, economische zaken, sociale zaken, coördinatie 3D's

Geboortedatum

;07-01-1970

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 haar persoonlijke levenssituatie geen omstandigheden die haar belemmeren in de
uitoefening van haar 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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Functie

Organisatie

Bezoldigd

Tijdsbeslag

Bestuurslid (aanvragen voor financiële

Janna

n e e

2x 3uur per

ondersteuning voor kwetsbare organisaties
in Haarlem e.o. beoordelen, d.w.z.

Bosselaarfonds

jaar

toekennen of afwijzen)
Wethouders-

Bestuurslid

n e e

vereniging

4x 6uur per

jaar

5. Financiële belangen, grond- en vastgoedposities

Eigen financiële belangen
Conform de wens van de gemeenteraad heeft de wethouder haar financiële belangen in

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

Eigen vastgoedposities/grondposlties
Conform de wens van de gemeenteraad heeft de wethouder haar 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 haar
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 haar eerstegraads familieleden en
levenspartner openbaar gemaakt. 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 zij 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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Curriculum Vitae
Persoonlijke gegevens
Joyce Langenacker

t i a a m :

adres;
Haarlem

postcode;
telefoon privé;
mobiel;
e-mailadres

geboortedatum;
geboorteplaats:
burgerlijke staat:

07-01-1970
Amsterdam

gehuwd en moeder van drie dochters

Politieke ervaring:
!mei

2014-heden:

:wethouder gemeente Haarlem

!maart 2010 -mei 2014 :gemeenteraadslid en fractievoorzitter Partij van de Arbeid in
Haarlem

!maart 2009 -maart 2010: voorzitter van de Commissie Ontwikkeling en lid van
het presidium

!april 2006- maart 2010: gemeenteraadslid Partij van de Arbeid in Haarlem.
Lid van Commissie Beheer

Werkervaring:
!april 2009 -mei 2014: Projectmanager Ruimtelijke Ordening bij de gemeente Leiden.
In de afgelopen vier jaar het Archeologisch Paric Matilo van planvorming naar
uitvoering gebracht. In september 2013 wordt dit park geopend. Verdere projecten;
restauratie en uitbreiding Stedelijk Museum de Lakenhal, realisatie van
sportaccommodatie in het Houtkwartier

!maart 2007 -april 2009: projectleider Stationsgebied bij gemeente Beverwijk.
!februari 2004 -februari 2007: beleidsmedewerker en projectleider Onderwijs,

Cultuur en Welzijn bij gemeente Beverwijk
!november 2002- januari 2004; medewerker Communicatie bij gemeente
Beverwijk

!november 2002- januari 2004; projectleider dualisme bij de griflBe, gemeente
Beverwijk

!september 1996 tot 2002: docent bij de Hogeschool INHOLLAND, Diemen Zuid,
bij de afstudeerrichting Overheid &Communicatie

Opleidingen:
!september 1994 -juni 2001

Politicologie/Bestuurskunde op de Vrije Universiteit te Amsterdam
afstudeerscriptie: Snelheidscontrole op de derde weg;. Een onderzoek naar de mate
waarin vier sociaal-democratische partijen in Europa gedurende de jaren negentig de
derde weg ideologie hebben overgenomen (cijfer. 8,5), begeleiders Andre Krouwel en
Jet Bussemaker.

!september 1996- juli 1997
Algemene Letteren op de Vrije Universiteit te Amsterdam
!januari 1996 -juli 1996
Universita Bologna: Politicologie en Italiaans te Bologna, Italië
!september 1990- juli 1994
H.B.O.; Voorlichting, Publiciteit en Informatie op Hogeschool Holland te Diemen

afstudeerscriptie: Kiezen op Extreem Rechts', Een kwalitatief onderzoek naar de
motieven van oud- PvdA kiezers om extreem rechts te kiezen.

!september 1987- mei 1990
V.W.0. op Hervormd Lyceum West te Amsterdam
!september 1982- mei 1987
H.A.V.0 op Hervormd Lyceum West te Amsterdam
Nevenactiviteiten:

2014-heden: bestuurslid wethoudersvereniging
2010 -heden: bestuurslid Janna Bosselaarfonds

2014-heden: bötutirslid wethoudersvereniging
2010 -2012: bestuurslid Stichting Rebup Haarlem
januari 2008 -november 2009: coach/trainer peanutbalteam Sparks Haarlem
juni 2005- januari 2008: voorzitter van jongerenafdeling JONG

2004 t/m juni 2005: opzetten van jongerenafdeling JONG, bij de gemeente
Beverwijk
2004-2007: lid medezeggenschapsraad Koningin Emmaschool te Haarlem
2002-2004: bestuurslid PvdA- Haarlem

mei 1997: organisatie reünie Pieter Jelles Troelstra-school
1995-1996: bestuurslid faculteitsvereniging Politicologie &Bestuurskunde
Cursussen:

Projectmatig Werken
Onderhandelen

Financiën van de gemeente
Algemene Wet Bestuursrecht
Beleid maken

Didactische Bevoegdheid Hoger Onderwijs
Competentiegericht leren
Dualisering in het onderwijs
D e d o c e n t a l s C o a c h e n Tu t o r

Hobby's:
!cultuur: fihns, musea en theater

!literatuur: deelname aan leesgroep
! r e i z e n

!sport: spinnen bij sportschool
!sport: waterpoloteam tot 2006

