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0. Gegevens kandidaat-wethouder

Naam

:mevr. C.Y. (Cora-Yfke) Sikkema

Geboortedatum

;22 augustus 1970

Wo o n p l a a t s

:Haarlem

1. Samenvatting

I-Er zijn geen formele bezwaren op basis van de in de Gemeentewet omschreven verboden en/of
onverenigbaarheden ten aanzien van de kandidaat-wethouder, Cora-Yfke Sikkema.
II -De kandidaat-wethouder heeft, conform de vereisten uit art. 41b lid 3van de Gemeentewet,
inzicht gegeven in haar nevenfuncties. Daarnaast heeft zij conform de Haarlemse gedragscode voor
bestuurders en het Haarlemse beleid omtrent de benoeming van wethouders (raadsbesluit d.d. 3010-2014), een overzicht verschaft van:
ohaar financiële belangen, grond- en vastgoedposities;
ofinanciële belangen, grond- en vastgoedposities van eerstegraads familieleden en levenspartner;
ostrafrechtelijke veroordelingen;

ojuridische geschillen waarin zij partij is (geweest).
De kandidaat-wethouder is verzocht een uitgebreid curriculum vitae te verstrekken. Dit is gebeurd.
Verder heeft zij een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) aangevraagd. Deze VOG is afgegeven.
III -Met de kandidaat-wethouder wordt een gesprek gevoerd ten aanzien van haar persoonlijke
risico’s op het gebied van integriteit. Dit gesprek zal plaatsvinden na benoeming.
Aangezien aan de eisen onder (I) is voldaan, kan de kandidaat formeel worden benoemd. Op basis

van de gegevens die openbaar zijn gemaakt onder (II) kan de gemeenteraad zich een geïnformeerd
oordeel vormen. (III) Met de kandidaat worden eventuele integriteitrisico's rondom haar persoon
besproken in een vertrouwelijk adviesgesprek met een risicoanalist van het externe bureau
Governance &Integrity.
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2. Opdracht en werkwijze

In opdracht van de gemeente Haarlem heeft het bureau Governance &Integrity een
benoemingstoets uitgevoerd. Daarnaast wordt met de kandidaat een persoonlijk risicoprofielgesprek
gevoerd.

Hieronder vindt ueen beschrijving van 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). Dit raadsbesluit beschrijft een procedure in
drie stappen:
1. benoemingstoets;

2. oordeel van de gemeenteraad;
3. persoonlijk risicoprofielgesprek.
Ad

1

Voor de benoemingstoets is de kandidaat-wethouder een vragenlijst toegezonden. Deze lijst is in
2014 geaccordeerd door het Seniorenconvent van de gemeenteraad. De kandidaat heeft de
vragenlijst ingevuld en verklaard dit naar waarheid te hebben gedaan. Aan de hand van de ingevulde
vragenlijst is de formele benoembaarheid volgens de eisen van de Gemeentewet onderzocht.
Het oordeel over de formele benoembaarheid vindt uin hoofdstuk 3van deze rapportage.

Ad 2

De ingevulde vragenlijst levert voorts een overzicht op van nevenfuncties en de aard en bezoldiging
van die nevenfuncties. Tot het opstellen van een dergelijk overzicht is een kandidaat verplicht op
basis van art. 41b lid 3van de Gemeentewet. Verder is, conform het voornoemde raadsbesluit, in

kaart gebracht wat de financiële belangen en de grond- en vastgoedposities zijn van de kandidaatwethouder zelf, zijn/haar eerstegraads familieleden en zijn/haar levenspartner. Voorts is, wederom
conform het voornoemde raadsbesluit, een inventarisatie gemaakt van eventuele strafrechtelijke

veroordelingen van de kandidaat-wethouder, alsmede van eventuele juridische geschillen waarin
hij/zij -direct of middels een vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang heeft (had) -partij is
(geweest). Daarnaast heeft de kandidaat een VOG aangevraagd en een curriculum vitae verstrekt.
De VOG, het CV en de via de vragenlijst verzamelde gegevens over nevenfuncties, financiële
belangen, grond-/vastgoedposities, strafrechtelijke veroordelingen en juridische geschillen zijn
bedoeld voor de gemeenteraad, die een oordeel zal vellen over de wenselijkheid van de benoeming
van de kandidaat. Voor zover een benoeming niet in strijd is met de voorwaarden daaraan gesteld in
de Gemeentewet, betreft het hier een politieke beslissing van de gemeenteraad. Dit rapport is zo

opgesteld dat er recht wordt gedaan aan het democratische besluitvormingsproces in de
gemeenteraad. Dat wil zeggen dat dit rapport niet in de plaats mag komen van een onafhankelijke
weging door de gemeenteraad, maar erop is gericht om de gemeenteraad zo volledig mogelijk te
informeren en waar mogelijk te ondersteunen bij zijn politieke beslissing.
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Het overzicht van relevante informatie voor de gemeenteraad vindt uin hoofdstuk 4van deze
rapportage.

AdJ

In een gesprek met de kandidaat zal een persoonlijk risicoprofiel worden opgesteld. Dit gesprek is
vertrouwelijk van karakter. Er vindt ten aanzien van de specifieke onderwerpen die aan bod zijn

gekomen geen terugkoppeling plaats aan de gemeenteraad of aan de burgemeester. Alleen in
specifieke gevallen en op verzoek kan een aanvullende schriftelijke rapportage voor de kandidaat
worden opgesteld.

Een risicoprofielgesprek behelst een gezamenlijk onderzoek door de kandidaat-wethouder en de
externe adviseur naar risico’s (bescherming tegen druk en dreiging). In dat verband kunnen
elementen van de persoonlijke geschiedenis, 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 kandidaat en is met voldoende waarborgen
omkleed.

Het doel van het gesprek is om tot een advies te komen over hoe de risico's te verkleinen en/of hoe
met de risico's om te gaan. De kandidaat kan ervoor kiezen om gevonden risico's en adviezen zelf te
delen met de burgemeester of zelfs de raad. Soms wordt hem/haar dit geadviseerd.
Voor de strikte vertrouwelijkheid van het risicoprofiel zijn twee redenen. De eerste is een praktische:
indien het risicoprofiel niet vertrouwelijk van aard zou zijn, zou dat bij een kandidaat de verleiding

vergroten om geen volledige medewerking te verlenen aan het gezamenlijke onderzoek naar de
risico's. Er kan dan een gemankeerd en vertroebeld beeld ontstaan van de werkelijke risico's die een
kandidaat loopt. Op basis hiervan is het niet mogelijk de kandidaat adequaat te adviseren ten
aanzien van zijn/haar integriteitrisico's.

De tweede reden is een principiële; door het in de openbaarheid brengen van persoonlijke risico's
zou de kans ontstaan dat de kandidaat als gevolg van die risico's niet benoemd wordt. De wetgever

heeft echter een limitatieve lijst opgesteld van feiten die door de kandidaat geopenbaard moeten
worden indien een wethouderschap wordt geambieerd. Openbaarmaking van bepaalde aanvullende
feiten die een gemeenteraad dienaangaande kan eisen moet in juiste verhouding staan tot de
beslissing die de raad moet nemen. Risico's in de persoonlijke (en niet-zakelijke) levenssfeer voldoen
niet aan dit criterium.

Indien voor het hele college van wethouders risicoprofielen worden opgesteld, kan G&l desgewenst
een terugkoppeling op hoofdlijnen verzorgen voor de burgemeester of in de collegevergadering.
Bijzonderheden met betrekking tot individuele bestuurders blijven daarbij onbesproken.
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3. Uitslag benoemingstoets (formele criteria)

Toetsing aan de formele benoemingseisen uit de Gemeentewet:
!Kandidaat is ingezetene van de gemeente Haarlem.
!Kandidaat heeft de leeftijd van 18 jaar bereikt.
!Kandidaat is niet uitgesloten van het kiesrecht.
!Kandidaat heeft de nationaliteit van een EU-lidstaat, dan wel verblijft rechtmatig en

minimaal vijfjaar onafgebroken in Nederland.
!

Kandidaat heeft geen gift of gunst gegeven om tot wethouder te worden benoemd.

!

Kandidaat heeft geen geschenk of belofte aangenomen om iets in het ambt te doen of na te
laten.

!Kandidaat bekleedt geen van de onverenigbare functies als bedoeld in art. 36b
Gemeentewet.

!Kandidaat verricht geen verboden handeling ais bedoeld in art. 15 Gemeentewet.
Conclusie; er gelden ten aanzien van de formele benoembaarheid van de kandidaat-wethouder geen
b e z w a r e n . D e k a n d i d a a t i s d e r h a l v e b e n o e m b a a r.

4. Relevante informatie voor de benoemingsbeslissing van de gemeenteraad
Dit gedeelte van de rapportage is erop gericht om de zuiverheid van de besluitvorming door de

gemeenteraad te bevorderen. Dankzij onderstaande informatie kan de raad beter geïnformeerd een
besluit nemen over de benoeming van de kandidaat tot wethouder.
De informatie over nevenactiviteiten is opgenomen in verband met art. 41b lid 3GW. De overige
informatie (uitgezonderd de eerste twee items, over de portefeuille en de gedragscode voor

wethouders) is opgenomen conform de eisen van de gemeenteraad, zoals vastgelegd in het al eerder
genoemde 'Beleid omtrent de benoeming van Wethouders' (raadsbesluit d.d. 30 oktober 2014, BBV
nr. 2014/362661).
!Beoogde portefeuille
Duurzaamheid, Klimaat, Milieu, Mobiliteit, Economie.

!Gedragscode wethouders

De kandidaat 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.
!Nevenactiviteiten en huidige politieke ambten

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. Voor een
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volledig beeld worden hieronder ook eventuele huidige politieke ambten van de kandidaat-

wethouder vermeld. De kandidaat-wethouder heeft aangegeven op dit moment de volgende
politieke ambten en/of nevenfuncties te vervullen:

Functie

Organisatie

Tijdsbeslag

Bezoldigd

Continuering

Wethouder

Gemeente Haarlem

Fulltime

Ja

N . v. t .

Bestuurslid

Gemeenten voor

1uur per

N e e

Mogelijk

Duurzame

m a a n d

N e e

Ja

N e e

Ja

Ontwikkeling (GDO)
Vo o r z i t t e r R v A

IVN Noord-Holland

2uur per
maand

Lid (geen
bestuursfunctie)

Amateurtoneel-

Enkele uren

vereniging Depot Z

per week

!Financiële belangen van de kandidaat-wethouder
Conform de wens van de gemeenteraad heeft de kandidaat-wethouder haar financiële

belangen in ondernemingen openbaar gemaakt.^ Hieronder vindt ueen overzicht van deze
financiële belangen.
1) Geen

!Vastgoedposities/grondposities van de kandidaat-wethouder

Conform de wens van de gemeenteraad heeft de kandidaat-wethouder haar vastgoed
grondposities in de gemeente Haarlem en/of met een commercieel karakter openbaar
e

n

gemaakt.^ Hieronder vindt ueen overzicht van deze posities.
1) Geen

!Financiële belangen van eerstegraads familieleden^ en levenspartner
Conform de wens van de gemeenteraad heeft de kandidaat-wethouder de financiële

belangen van haar eerstegraads familieleden en levenspartner openbaar gemaakt. Hieronder
vindt ueen overzicht van deze financiële belangen.
1) Geen

!

Vastgoedposities/grondposities van eerstegraads familieleden en levenspartner

Conform de wens van de gemeenteraad heeft de kandidaat-wethouder de vastgoed-

e n

grondposities in de gemeente Haarlem en/of met een commercieel karakter van haar

Onder 'financieel belang' wordt in deze rapportage verstaan;
!bezit van een eigen onderneming;
!relevant aandelenbezit, waaronder:

obezit 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
o

meer dan 5% van de aandelen).

Bezit eigen woning wordt hier niet onder vastgoed-/grondposities gerekend.
Onder eerstegraads familieleden wordt verstaan: (adoptie-)ouders en -kinderen.
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eerstegraads familieleden en levenspartner openbaar gemaakt/ Hieronder vindt ueen
overzicht van deze posities.
1) Geen

!Strafrechtelijke \/eroordelingen

De kandidaat-wethouder geeft aan nooit te zijn veroordeeld voor een overtreding en/of
misdrijf.
!Juridische geschillen
De kandidaat-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.
! Ve r k l a r i n g o m t r e n t h e t g e d r a g

Voor de kandidaat is een Verklaring omtrent het Gedrag aangevraagd. Deze VOG is
afgegeven.

!Curriculum

vitae

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

5. Informatie over het risicoprofielgesprek

Het persoonlijk risicoprofielgesprek zal plaatsvinden na benoeming. Voor de kandidaat wordt in kaart
gebracht wat haar persoonlijke risico's zijn ten aanzien van integriteit gedurende haar periode als
wethouder. De kandidaat wordt geadviseerd over hoe deze risico's te verkleinen c.q. hoe met deze
risico's om te gaan. Voor een nadere beschrijving van de werkwijze verwijzen wij unaar hoofdstuk 2.

'Bezit eigen woning wordt hier niet onder vastgoed-/grondposities gerekend.
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DISCLAIMER

Deze rapportage is bestemd voor de kandidaat-wethouder en de opdrachtgever bij de gemeente.
Voor dit advies is gebruikgemaakt van informatie die aangeleverd is door de kandidaat-wethouder.
Het betreft hier uitsluitend informatie die de kandidaat 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 dit advies.

Dit schriftelijke rapport is bedoeld voor de opdrachtgever en de betrokkene. Het verschaft ten eerste
inzicht voor de opdrachtgever en de betrokkene of een mogelijke vervulling van het wethouderschap
voor de betrokkene niet stuit op bepaalde onverenigbaarheden. Vervolgens verschaft het inzicht aan
betrokkene en opdrachtgever ten aanzien van mogelijke integriteitrisico's die betrokkene loopt bij de
vervulling van het toekomstig wethouderschap. Daarnaast kan dit rapport extra relevante feiten
bevatten die de gemeenteraad kan meenemen in zijn afweging ten aanzien van benoeming van de
w e t h o u d e r.

Dit rapport is gemaakt op basis van de informatie die is aangeleverd door de kandidaat. G&l staat
niet in voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie die door de kandidaat-wethouder is
gegeven en die is gebruikt als basis voor dit rapport.

De kandidaat 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-jmaatregelen treft die hij/zij
hiervoor nodig acht.
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Personalia
Naam:

Cora-Yfke

Sikkema

Adres:
Haarlem

22-08-1970 te Delfzijl
getrouwd

Geboortedatum:

Burgerlijke staat:
Te l e f o o n :
E-mail:

Korte beschrijving

Inhoudelijk sterk, open minded, betrokken, benaderbaar en gericht op gezamenlijk resultaat. Ais
wethouder verantwoordelijk voor programma's waarin participatie en inspraak van groot belang
zijn. Ik ben sterk als voorzitter, waarbij ik vergaderingen met humor en flair leid en aanstuur op
afspraken en conclusies.

Naast mijn werk doe ik aan amateurtoneel, wandel ik graag in de bergen en geniet ervan om met
manlief of vrienden naar theater, film of goed restaurant te gaan.

Werkervaring
2014-heden

Wethouder gemeente Haarlem en locoburgemeester
Portefeuillehouder duurzaamheid, beheer &onderhoud en mobiliteit.
Resultaten

!Nieuwe beleidskaders -Routekaart duurzaam Haarlem in 2040, Stresstest

en Agenda klimaatadaptatie. Strategisch Plan Afvalscheiding, Structuurvisie
Openbare Ruimte, Modernisering Parkeren
! Ve l e p r o j e c t e n i n o p e n b a r e r u i m t e - v e r n i e u w i n g B u i t e n r u s t b r u g g e n ,

afwaardering (groene opwaardering) Amsterdamse Vaart, allerlei andere
herinrichtingen van wegen met meer ruimte voor fiets en groen en met
aandacht voor participatie en inspraak

!Verbetering samenwerking op mijn dossiers met regio Zuid-Kennemerland,
Metropoolregio Amsterdam en G32 (o.a. vanuit mijn rol als voorzitter
themagroep Duurzaamheid)
Bestuursfuncties gerelateerd aan portefeuille:
! Vo o r z i t t e r t h e m a g r o e p D u u r z a a m h e i d G 3 2
! Vo o r z i t t e r S t u u r g r o e p H a a r l e m K l i m a a t n e u t r a a l
!Lid Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid MRA

!Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen bestuur Omgevingsdienst Dmond
!Lid Bestuurlijk Overleg Rijnland

!Voorzitter Bestuurlijk Overleg Versterking Samenwerking Afvalwaterketen
Cluster

Kennemerland

!Lid Algemeen Bestuur Recreatieschap Spaarnwoude

!Lid Overlegorgaan Nationaal Park Zuid-Kennemerland
!Lid Portefeuillehoudersoverleg Metropolitaan Landschap MRA
! Vo o r z i t t e r R e g i o n a l e S t u u r g r o e p B e r e i k b a a r h e i d
!Lid Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Zuid-Kennemerland
! L i d P r o v i n c i a a l Ve r k e e r e n Ve r v o e r s b e r a a d

!Voorzitter Bestuurlijk Overleg NS en ProRail
!Lid Stuurgroep HOV/A9
!Lid Bestuurlijke Regiegroep Schiphol

2010-2014

Gemeenteraadslid GroenLinks, gemeente Haarlem
(sinds 1december 2012 fractievoorzitter)
!Lid

commissie

bestuur

! Vo o r z i t t e r R e k e n k a m e r c o m m i s s i e e n A u d i t c o m m i s s i e

!Penningmeester fractiestichting

2010-2014

Senioradviseur, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Nationaal Crisiscentrum
!Voorbereiding troonswisseling in april 2013

!Voorzitter van de expertgroepen 'scenario's' en 'opleiden-trainen-oefenen'
ter voorbereiding op de National Security Summit

!Projectleider Nationaal Crisisplan en Handboek Repatriëring
!Bestuursadviseur Rijkscrisisstructuur, presentaties voor (internationale)
partners en gezelschappen
2007-2010

Senior onderzoeker veiligheid en criminaliteit, DSP-Groep
!Senior secretaris Directie Nationale Veiligheid (Nationale Risico Beoordeling,

met name op gebied van polarisatie en radicalisering)
!Adviseur NVBR (opzetten Regionaal Risicoprofiel),
!Secretaris programmacommissie veiligheid G27,

!Projectleider van onderzoeken zoals actieplan tegen geweld (Dordrecht),
ongewenst gedrag besproken (BZK), acquisitie en evaluatie-instrument
gebiedsgericht werken (politieregio Kennemerland)
2004-2007

Adviseur terrorisme en criminaliteit Korps Landelijke Politiediensten,
Dienst Nationale Recherche Informatie

!Coördinator politiebijdrage Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland
!Coördinator inwinning van informatie op het gebied van terrorisme.
Dreigingsanalyses, Offensieve afscherming criminele
samenwerkingsverbanden, Landelijke Criminaliteitskaart Nederland
1999-2001

Docent methoden en technieken (M&T), Universiteit Utrecht

!Begeleiding werkgroepen en geven van colleges
1998-2004

Senior onderzoeker. Samenwerkingsorgaan Westfriesland (Hoorn)
!Projectleider diverse onderzoeken, waaronder jeugdmonitor in
13 gemeenten, veiligheidsonderzoeken, onderwijsprognoses en
werknemerstevredenheidsonderzoeken

1995-1998

Bursaal, Universiteit van Amsterdam -Vakgroep Onderwijskunde
!Werken aan promotieonderzoek, werkcolleges geven, papers presenteren
(o.a. in New York en Montreal)

Opleiding
1989-1995

Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen

!Stage op de Victoria University te Wellington, Nieuw Zeeland.
1988-1989

Academie Mens Arbeid te Deventer

1982-1988

VWO, Fivelcollege te Delfzijl

C u r s u s s e n
2 0 11

2003

Managementcursus bij Krauthammer
Verschillende cursussen op het gebied van crisisbeheersing
Diverse projectmanagementcursussen
Diverse cursussen 'intelligence analysis'
Wetenschapsjournalistiek bij Forum

1995-2000

Verschillende cursussen op het gebied van methoden van onderzoek

2010-2014
2007-2009
2005-2006

Nevenactiviteiten
2017-heden

Vo o r z i t t e r R a a d v a n A d v i e s I V N N o o r d - H o l l a n d

2015-heden

Bestuurslid Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO)

2005-2011

Examinator Politieacademie

2009-2010

Debatleider/presentator bij Mondiaal Centrum Haarlem

2008-2010

Bestuurslid Stichting Stedenband Haarlem-Mutare

2004-2008

Voorzitter Stedelijke Adviesraad Multiculturele Stad (SAMS) Haarlem

