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1.1 / Werkwijze
Mogelijke risico's zijn in kaart gebracht met betrekking tot:
Benoembaarheidsvereisten;
Onverenigbare betrekkingen;
Verboden handelingen;
Het arbeidsverleden;
Verlofregeling / terugkeergarantie;
Nevenactiviteiten en nevenfuncties;
Benoeming (deeltijd of voltijd) en verrekening inkomsten;
Financiële belangen en posities;
Relaties met belanghebbenden.
Voor het uitvoeren van de risicoanalyse is informatie verzameld door middel van een online vragenlijst. Deze
is ingevuld op 20-05-14. Op 26-05-2014 heeft een gesprek met de kandidaat-wethouder plaatsgevonden.
Verder zijn een VOG-verklaring en een BKR-uittreksel in de analyse betrokken. Voor een uitvoerige
beschrijving van de methode verwijzen we u naar de toelichtende documentatie.
Deze risicoanalyse brengt (mogelijke) integriteitrisico's in kaart, maar bevat geen uitspraken over de mate
van integriteit van de kandidaat.
In deze rapportage treft u de resultaten van de risicoanalyse alsmede een aantal door de kandidaat
afgelegde verklaringen. Indien er reden toe is, treft u naar aanleiding van de gesignaleerde risico's de
aanbeveling nader onderzoek uit te voeren dan wel voorzorgs- of beheersmaatregelen te treffen alvorens tot
benoeming over te gaan.

1.2 / Profiel van de kandidaat
De kandidaat-wethouder is lid van het CDA en namens dezelfde partij voorgedragen voor het
wethouderschap. De kandidaat-wethouder heeft verklaard eerder wethouder te zijn geweest, en wel in de
gemeente Zwijndrecht van december 1993 tot juni 2006. Op dit moment is de kandidaat-wethouder
werkzaam als directeur-grootaandeelhouder (DGA) van Abee Consultancy BV.
De kandidaat-wethouder zal verantwoordelijk worden voor de volgende beleidsterreinen: financiën,
economie, greenport, grondzaken, volkshuisvesting en VINEX. Hij zal kernwethouder Berkel en Rodenrijs
worden.
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