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Rapportage o.b.v. vragenlijst wethouders

Gemeente

:Haarlem

Opdrachtgever

;dhr. B. B. Schneiders, burgemeester

Wethouder

; m e v r. C . Y. S i k k e m a

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 kandidaat-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.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

m e v r. C o r a - Y f k e S i k k e m a

Portefeuille

Duurzaamheid, mobiliteit, beheer &onderhoud

Geboortedatum

22-08-1970

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 nevenfuncties te vervullen:
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Bezoldigd

Tijdsbeslag

Geen

5. Financiële belangen, grond- en vastgoedposities

Eigen financiële belangen

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

ondernemingen openbaargemaakt.^ Hieronder vindt ueen overzicht:
1) Geen.

Eigen vastgoedposities/grondposities
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.

De wethouder geeft aan niet, direct dan wei middels een vennootschap waarin zij een aanmerkelijk
belang heeft (had), partij te zijn (geweest) in een juridisch geschil.

^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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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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Personalia
Naam:

Cora-Yfke Sikkema

Adres:
Haarlem
Geboortedatum:

22-08-1970

Burgelijke staat:

getrouwd

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

Persoonlijke kenmerken

Reacties collega's/leidinggevenden bij survey over mijn functioneren:

eerlijk en open, kritisch naar anderen en naar zichzelf, zonder zichzelf daarbij af te vallen;
van nature belangstellend en geïnteresseerd in anderen;
stimulerend en inspirerend voor anderen;

erg gedreven, enthousiast en van de inhoud;
werkt graag samen, maar ook zelfstandig aan klussen;
creëert draagvlak, neemt iedereen mee in het proces en in de besluitvorming;
flexibel én vasthoudend;
oplossingsgericht;

leidt vergaderingen en bijeenkomsten met enthousiasme en flair, en stuurt aan op
afspraken en conclusies.

Werkervaring
2014-heden

Gemeente

Haarlem

Functie: Wethouder duurzaamheid, beheer &onderhoud en
mobiliteit
2010-2014

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Nationaal Crisiscentrum
Functie: senior adviseur

Werkzaamheden onder meer: plv. projectleider inhuldiging april

2013 (inhuldigingsmedaille ontvangen), voorzitter expertgroep
scenario's en OTO ter voorbereiding op NSS, projectleider Nationaal
Crisisplan en Handboek repatriëring, stafmedewerker bestuur
Rijkscrisisstructuur, presentaties voor (internationale) partners en

gezelschappen, opstellen quick scan risicosignaleringen, opstellen
operationeel plan rellen, coördinator onderzoeksagenda NCC
2007-heden

DSP-Groep

Functie: senior onderzoeker veiligheid en criminaliteit
Werkzaamheden onder meer: senior secretaris Directie Nationale

Veiligheid (NRB), 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

Korps Landelijke Politiediensten, Dienst Nationale Recherche Informatie
Functie: adviseur expertise terrorisme en criminaliteit
Werkzaamheden onder meer: coördinator politiebijdrage DTN,
coördinator inwinning van informatie op het gebied van terrorisme,

dreigingsanalyses, offensieve afscherming criminele
samenwerkingsverbanden, landelijke criminaliteitskaart Nederland
1998-2004

Samenwerkingsorgaan Westfriesland (Hoorn)
Functie: senior onderzoeker onderwijs, welzijn en veiligheid
Werkzaamheden onder meer: projectleider jeugdmonitor in 13

gemeenten, veiligheidsonderzoeken, onderwijsprognoses,
werknemerstevredenheidsonderzoeken

1999-2001

Universiteit Utrecht

Functie: docent methoden en technieken (M&T)
Werkzaamheden onder meer; begeleiding werkgroepen en geven
van colleges bij vakken inleiding M&T, beleidsevaluatie, kwalitatieve
analyse
1997-1999

Va r a

Functie: productieassistent bij het programma Zembla
Werkzaamheden: alles wat met de organisatie rondom een uit te
zenden programma te maken heeft
1995-1998

Universiteit van Amsterdam -Vakgroep Onderwijskunde
Functie: bursaal -promotieonderzoek (niet afgerond)
Onderwerp: factoren die van invloed zijn op de studieloopbanen van
studenten in het hoger onderwijs

Opleiding
1989-1995

Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen
Specialisaties; Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek, Arbeid- en
Onderwijssociologie en Emancipatievraagstukken (bul behaald)
Stage gelopen op de Victoria University te Wellington, Nieuw
Zeeland.

1988-1989

Academie Mens Arbeid te Deventer (propedeuse behaald)

1982-1988

VWO, Fivelcollege te Delfzijl (diploma behaald)

C u r s u s s e n
2011
2010-heden
2 0 0 9
2 0 0 7
2 0 0 6
2 0 0 5
2 0 0 3
2000
1995-1998

Management First level (Krauthammer, 4dagen)
Verschillende cursussen op het gebied van crisisbeheersing
Projectmanagement (2 dagen)
Prince II (2 dagen)
Strategie Intelligence Analysis door Don McDowell (2 weken)
Inleiding CIE (criminele inlichtingen eenheid) informatie (1 dag)
Wetenschapsjournalistiek bij Forum (10 avonden)
Vergelijking NUD*IST -KWALITAN bij Siswo (1 dag)
Verschillende cursussen op het gebied van methoden van onderzoek
bij onderzoeksschool ICO

Nevenactiviteiten

2009-heden

Gemeenteraadslid Groenlinks Haarlem (sinds 1december 2012
fractievoorzitter) en vanuit die hoedanigheid lid commissie bestuur,
voorzitter Rekenkamercommissie, voorzitter Auditcommissie,
penningmeester fractiestichting.
Medeoprichter van en speler bij Toneelvereniging DepotZ

2005-2011

Examinator Politieacademie

2009-2010

Debatleider/presentator bij Mondiaal Centrum Haarlem (debatten
over millenniumdoelen, afvalverwerking en presentator bij uitreiking
SAMSprijs)
Bestuurslid Stichting Stedenband Haarlem-Mutare
Voorzitter Stedelijke Adviesraad Multiculturele Stad (SAMS) Haarlem
Actief lid en speler bij Toneelvereniging 't Hondje van Mary

2010-2014

2008-2010
2004-2008
2002-2008

Hobby's
Hardlopen, toneelspelen, uitgaan (theater, film, dansavond, goed restaurant).

