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Relevante informatie voor de benoemingsbeslissing van de gemeenteraad

5)

Informatie over het risicoprofielgesprek

2
VERTROUWELUK

Govemance &Integrity Nederland |088-7000400 |www.gi-neder1and.com
KvK 343254291 ING 4419288 |BTW 820398160B01

GOVERNANCE

&INTEGRITY

NEDERLAND

0. Gegevens kandidaat-wethouder

Naam

dhr. M. (Merijn) Snoek

Geboortedatum

7oktober 1975

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, Merijn Snoek.
II -De kandidaat-wethouder heeft, conform de vereisten uit art. 41b lid 3van de Gemeentewet,

inzicht gegeven in zijn nevenfuncties. Daarnaast heeft hij conform de Haarlemse gedragscode voor
bestuurders en het Haarlemse beleid omtrent de benoeming van wethouders (raadsbesluit d.d. 3010-2014), een overzicht verschaft van:

ozijn financiële belangen, grond- en vastgoedposities;
ofinanciële belangen, grond- en vastgoedposities van eerstegraads familieleden en levenspartner;
ostrafrechtelijke veroordelingen;

ojuridische geschillen waarin hij partij is (geweest).
De kandidaat-wethouder is verzocht een uitgebreid curriculum vitae te verstrekken. Dit is gebeurd.
Verder heeft hij een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) aangevraagd. Deze VOG is afgegeven.
III -Met de kandidaat-wethouder wordt een gesprek gevoerd ten aanzien van zijn 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 zijn persoon
besproken in een vertrouwelijk adviesgesprek met een risicoanalist van het externe bureau
G o v e r n a n c e & I n t e g r i t y.
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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 ingevuide
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.

Ad 3

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 vijf jaar 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 ais bedoeld in art. 36b
Gemeentewet.

Kandidaat verricht geen verboden handeling als 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
Financiën, Sport, Beheer &Onderhoud, Dienstverlening.
!Gedragscode wethouders

De kandidaat 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.
!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 kandidaatwethouder 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

Fulltime

Ja

N . v. t .

0,5 uur per

N e e

Ja

N e e

Ja

Haarlem

Lid algemeen bestuur

CDA

CDA Noord-Holland;

week

vertegenwoordiger regio
Zuid-Kennemerland

Penningmeester CDA

CDA

1uur per
m a a n d

Bestuurdersvereniging

(BSV) Noord-Holland;
organisatie kennis¬
bijeenkomsten voor CDAbestuurders in NoordHolland

!Financiële belangen van de kandidaat-wethouder

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

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 zijn eerstegraads familieleden en levenspartner openbaar gemaakt. Hieronder
vindt ueen overzicht van deze financiële belangen.
1) Geen
‘Onder 'financieel belang' wordt in deze rapportage verstaan:
!bezit van een eigen onderneming;
!relevant aandelenbezit, waaronder:

o

bezit van aandelen, opties of derivaten in een onderneming die een relatie met de gemeente Haarlem heeft of kan krijgen;

o

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).

^Bezit eigen woning wordt hier niet onder vastgoed-/grondposities gerekend.
’Onder eerstegraads familieleden wordt verstaan: (adoptie-jouders en -kinderen.
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Vastgoedposities/grondposities van eerstegraads familieleden en levenspartner
Conform de wens van de gemeenteraad heeft de kandidaat-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 van deze posities.
1) Geen

!Strafrechtelijke veroordelingen
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 hij
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 aanvraag 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 zijn persoonlijke risico's zijn ten aanzien van integriteit gedurende zijn 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
v o o r 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 ai 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
N a a m

Merijn Snoek

Geslacht

M a n

Geboortedatum

07-10-1975, Eindhoven

Nationaliteit

Nederlander

Burgerlijke staat

Ongehuwd, samenwonend, drie kinderen

Adres
Te l e f o o n
E-mail

Burgerservicenummer

Werkervaring
5/2014-Heden

Gemeente Haarlem

-Wethouder Jeugd, Onderwijs &Sport
-Verantwoordelijk voor transitie jeugdzorg, jeugdbeleid,
onderwijsbeleid, onderwijshuisvesting, breedte- en
topsportbeleid en onderhoud &realisatie van
sportaccommodaties. Tevens;
-Voorzitter Raad van Commissarissen Perspectief
Leerwerkbedrijven
-Voorzitter Gemeenschappelijke Regeling RMC/Leerplicht
Zuid- en Midden-Kennemerland
11 / 2 0 0 6 - 5 / 2 0 1 4

Ministerie van Binnelandse Zaken en Koninkrijkrelaties
Riiksvastgoedbedriif (RVB~)

Senior Projectleider
-Fusie &reorganisatie; projectleider fusie GOB —
Domeinen (tot RVOB) en trekker van daaropvolgende
reorganisatie.
-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).
-Diverse adviezen; o.a. onderzoek publiek-private
samenwerking voor Olympische ambitie 2028.
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Werkervaring (vervolg)
4/2005 -10/2006

I n t e r m i n J r.
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
ontwikkelen van de frontoffïce servicedesk.
1/2006 -6/2006

Sr. Communicatieadviseur Staatssecretaris Hoger Onderwijs
(OCW)

Uitwerken en uitzetten algemene communicatiestrategie
voor staatssecretaris Mark Rutte.
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.

1/2001 -3/2005

Gemeente Amsterdam. Ontwikkelingsbedrijf

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 controlcyclys 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.
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).
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CURRICULUM

V I TA E

-MERIJNSNOEK

Opleiding
1 9 9 4 - 1 9 9 9

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

Maatschappelijk
2017-Heden

Penningmeester CDA Bestuurdersverenging (BSV') Noord Holland

2 0 1 4 - H e d e n

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.
2 0 1 0 - 2 0 1 4

Fractievoorzitter CDA Haarlem

Raadslid gemeente Haarlem:
-Lid commissie Bestuur &commissie Samenleving
-Lid commissie Beroep en Bezwaarschriften
2010,2014 &2018

Lijsttrekker CDA Haarlem

2007-2010

Fractieondersteuner CDA Haarlem

-Ondersteunen CDA raadsfractie met het opstellen van moties,

persberichten en voorbereiden commissie- en
raadsvergaderingen.

Nevenactiviteiten &onderscheidingen
Roze-bril award

2013

-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

2001

&2012

-2004

Jurylid Kenau Hasselaerpriis
Organisator Businessloop Gemeente Amsterdam

1997- 1998

Bestuurslid dispuut (LANX, voorheen VU-Corps)

1992-

Medezeggenschapsraad &leerlingenraad Hertog-Jan College

1994

3

CURRICULUM

V I TA E

-MERIJNSNOEK

Trainingen
2016

Basis Opleiding Crisisbeheersing &Rampenbestrijding
(Veiligheidsregio Kennemerland)

2 0 0 9 - 2 0 1 0

‘Leidinggeven als Coach’, opleiding managementvaardigheden
Ministerie van Financiën (Ardis)

2009

Mediatraining (Paapstvandam)

2008

Inleiding Planologie en Ruimtelijke Ordening (NIROV)

2004

Leertraject Ketengericht Bestuurlijk Adviseren (Publiek Domein)

2003

Basiscursus Gemeente Financiën (Bestuursacademie Nederland)

2003

-2004

Grondexploitatie, Erfpacht (Gemeente Amsterdam)

Persoonlijke interesses
Muziek
En...

Piano, gitaar, concerten
Politiek, vrienden &familie, bordspelletjes
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