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Rapportage o.b.v. vragenlijst wethouders

Gemeente

:Haarlem

Opdrachtgever

:dhr. B. B. Schneiders, burgemeester

Wethouder

: d h r. M . S n o e k

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/daot-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;

ofinanciële belangen, grond- en vastgoedposities van eerstegraads familieleden^ en levenspartner;
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

N a a m

dhr. Merijn Snoek

Portefeuille

Jeugd, onderwijs, sport

Geboortedatum

07-10-1975

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 nevenfuncties te vervullen:
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Functie

Organisatie

Bezoldigd

Tijdsbeslag

Lid algemeen bestuur

CDANoord-Holland

n e e

2uur per maand

Terzijde: bij de vorige werkgever van dhr. Snoek, het RVOB (ministerie BZK), bestaat de mogelijkheid
om na beëindiging van het wethouderschap terug te keren.

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 (anders dan eigen woning).
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:
Ibezit 10 aandelen Rabobank.
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 openbaar gemaakt. Hieronder vindt ueen overzicht:
1)

leeft een beperkte grondpositie (1600m2 agrarisch gebied, gedeeld met 7
erven) in Brabant.

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:
!
!
o
o

bezit van een eigen onderneming;
relevant aandelenbezit, waaronder:
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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Merijn Snoek
Persoaalia
Naam

Merijn Snoek

Geslacht

Man

Geboortedatum

07-10-1975, Eindhoven

Nationaliteit

Nederlander

Burgerlijke staat

Ongehuwd, samenwonend, drie kinderen
Haarlem

Adres
Te l e f o o n
E-mail

Burgerservicenummer

Werkervaring
5/2014 -Heden

Gemeente Haarlem

Wethouder Jeugd. Onderwijs &Sport
11 / 2 0 0 6 - 5 / 2 0 1 4

Ministerie van Binnelandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Riiksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf iRVOB)
www.rvob.nl. De Directie Ontwikkeling van het RVOB vertegenwoordigt het Rijk bij
gebiedsontwikkeling waar het Rijk meerdere doelstellingen heeft met betrekking tot
ruimtelijk beleid en vastgoed.

Senior Projectleider
-Fusie &reogranisatie; projectleider fusie GOB Domeinen (tot RVOB) en trekker van daaropvolgende
reorganisatie. Zorg voor integratie op het gebied van P&O,
ICT, financiële administratie en overige facilitaire zaken en
het komen tot een nieuwe organisatievisie.
-MEA: namens het Rijk (Defensie) projectleider voor de
onderhandelingen met de Gemeente Amsterdam over de
mogelijke ontwikkeling en verkoop van het Marine
Etablissement Amsterdam.

-Almere; inventariseren, formuleren en vertegenwoordigen
van departementale (I&M, EL&I, Financiën) belangen bij
de ontwikkeling van ruimtelijke plannen en een
businesscase voor de Schaalsprong Almere (realisatie
60.0000 woningen tussen 2010-2030). Tevens
verantwoordelijk voor formuleren juridische strategie
noodzakelijk voor woningbouw binnen Nattira2000 zone.
-Verkenning WA4: onderzoeken en vaststellen
wenselijkheid van rijksbetrokkenheid bij ontwikkeling
logistiek bedrijventerrein en multimodale ontsluiting nabij
Schiphol.
-Diverse adviezen; o.a. onderzoek publiek-private
samenwerking voor Olympische ambitie 2028.
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Merijn Snoek
Werkervaring (vervolg)
4/2005 -10/2006

I n t e r m i n J r.
www.interrainjr.nl; Intermin Jr. werkt aan de verbetering van de kwaliteit van

overheidsmanagement door het ontwikkelen en inzetten van jong (management)
talent.

7/2006 -10/2006

Teamsenior Servicedesk Personele Diensten (Provincie NH)

Leidinggeven aan de medewerkers van
personeelsadministratie. Tevens verantwoordelijk voor de
dagelijkse gang van zaken en het verder ontwikkelen van
de frontoffice servicedesk met als opgave het verbeteren
van de dienstverlening en het opzetten van management
rapportages.
1/2006 -6/2006

Sr. Communicatieadviseur Staatssecretaris Hoger Onderwijs
(oav)

Uitwerken en uitzetten algemene communicatiestrategie
voor staatssecretaris Mark Rutte. Opzetten
communicatiestrategie voor nieuw beleid
(studiefinanciering. Wet op Hoger Onderwijs,
Ondernemerschap &Onderwijs). Onderhouden
relatienetwerk met beleidsdirecties, overige departementen
en studentenvakbonden.
4/2005 -12/2005

Adviseur Beleid met Burgers (VROM)
Initiëren, ontwikkelen, bewaken, uitbesteden en evalueren

van burgerparticipatieprojecten bij de ontwikkeling van
nieuw beleid van VROM. Bijdragen aan de

programmaontwikkeling, communicatie en
kennismanagement.
1/2001 -3/2005

Gemeente Amsterdam. Ontwikkelingsbedrijf
www.oga.amsterdam.nl

1/2003 -3/2005

Directieadviseur, plaatsvervangend hoofd stafbureau

Algemene strategische en financiële advisering van directie
in de vorm van schrijven van speeches en presentaties,

realiseren van bezuinigingstaakstelling, ondersteunen
interne reorganisatie, eindredactie op planning en control-

cyclys en initiëren van gemeentelijke reorganisatie.
1/2001 -12/2002

Trainee

Verschillende opdrachten op projectbasis, onder andere

opzetten public affairs management, werven lobbyist,
organisatie van werkbezoek van de gemeentelijke directie
aan de Europese Unie, werving en selectie van een nieuwe
dienstdirecteur, het beschrijving van werkprocessen en een
evaluatie van het gemeentelijk integriteitprogramma.
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Merijn Snoek
Werkervaring (vervolg)
5/1999 -12/2000

ING Groep (PZ&O)
Human Resource Consultant

In teamverband ontwikkelen en implementeren van een
nieuwe beoordelingssystematiek (performance
management en 360-graden feedback).

Maatschappelijk
2014-Heden

Lid Algemeen Bestuur CDA Noord Holland

2012

K a n d i d a a t k a m e r l i d C D A i n r. 3 5 )

-Betrokken bij landelijke campagne, o.a. door

vertegenwoordigen van CDA in landelijke en lokale debatten.
2010-2014

Fractievoorzitter CDA Haarlem

Raadslid gemeente Haarlem;
-Lid commissie Bestuur &commissie Samenleving
-Lid commissie Beroep en Bezwaarschriften
2010 &2014

Lijsttrekker CDA Haarlem

2009

Trekker programmacommissie CDA Haarlem

-Auteur verkiezingsprogramma CDA Haarlem 2010 -2014
&Stadsvisie Haarlem in 2030.
2007-2010

Fractieondersteuner CDA Haarlem

-Ondersteunen CDA raadsfractie met het opstellen van moties,
persberichten en voorbereiden commissie- en
raadsvergaderingen.

Opleiding
1994- 1999

Faculteit der Psychologie, Universiteit van Amsterdam
Afstudeerrichting: Arbeids- en Organisatiepsychologie
Judicium: Met Genoegen
Scriptie &onderzoek naar relatie tussen werknemersatisfactie, leiderschapsstijlen en feedback-seeking
b e h a v i o r.

1988 -1994

Hertog-Jan College (Atheneum), Valkenswaard
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Merijn Snoek
Nevenactiviteiten &onderscheidingen
2013

Roze-bril award

-Winnaar ‘Roze-bril Award’ van Gay-Haarlem voor inzet
voor homo-emancipatie in Haarlem.
2010, 2011 &2012

Raadslid van het Jaar

-Winnaar titel ‘Raadslid van het Jaar’, verkiezing
georganiseerd door Haarlems Dagblad.
2 0 11 & 2 0 1 2

Jurylid Kenau Hasselaeroriis

2001 -2004

Organisator Businessloop Gemeente Amsterdam

1997 -1998

Bestuurslid dispuut (LANX, voorheen VU-Corps)

1992

Medezeggenschapsraad &leerlingenraad Hertog-Jan College

-1994

Trainingen
2009-2010

‘Leidinggeven ais Coach’, opleiding management vaardigheden
Ministerie van Financiën (Ardis)

2009

Mediatraining (Paapstvandam)

2008

Inleiding Planologie en Ruimtelijke Ordening, NIROV

2007

Kennissessies gebiedsontwikkeling (IPO)

2006

Het bestuursapparaat in een post traditionele samenleving

(werkcolleges Hans Strikwerda), Teamrol Management (Belbin),
Open communicatie, Emoties en weerstanden in gesprekken
2005

Coachend leidinggeven. Financieel management. Onderhandelen

2004

Leertraject Ketengericht Bestuurlijk Adviseren, Publiek Domein

2003

Basiscursus Gemeente Financiën, Bestuursacademie Nederland

2003 -2004

Grondexploitatie, Erfpacht, Persoonlijke effectiviteit

2001 -2002

Projectmanagement, Time Management, Beïnvloedingsvaardigheden,
Presenteren

1998

Interview- &gesprekstechnieken

Persoonlijke interesses
Muziek
En...

Piano, gitaar, bezoeken concerten &festivals
Politiek, vrienden &familie. West Wing, Curb Your Enthusiasm
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