
 

 

 

        

 

AMENDEMENT 
(artikel 147b Gemeentewet en artikel 27 Reglement van Orde) 

Datum raadsvergadering: 11 november 2021  
Agendapunt:   10. Programmabegroting 2022-2025 (473466) 
 

Onderwerp:   Stimuleren VOG raadsleden en burgercommissieleden 

 
Amendement 
 
Aan programma 4 wordt het volgende actiepunt toegevoegd: 
 

4.1.1.15 We stimuleren een VOG voor raadsleden en burgercommissieleden 
Het stimuleren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor raadsleden, burgercommissieleden en 
fractieondersteuners, waarbij de kosten voor de aanvraag hiervan, na benoeming, vergoed worden door de 
gemeente. 

 
Planning  
2022 Doorlopend 2023 Doorlopend 2024 Doorlopend 2025 Doorlopend 
 
Portefeuillehouder: Jack van der Hoek 

 
 
Toelichting 
Een ieder zou van een volksvertegenwoordiger mogen verwachten dat zij betrouwbaar zijn en integere 
beslissingen nemen. VVD Schouwen-Duiveland is voorstander om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor 
raadsleden en burgercommissieleden te stimuleren. In een tijd waar ondermijning altijd op de loer ligt kun je door 
overleggen van de VOG niet al het risico uitsluiten en lijkt het slechts een momentopname, maar het zorgt ook 
voor bewustwording. Politieke partijen blijven vrij om personen die geen VOG kunnen of willen overleggen alsnog 
op de kieslijst te plaatsen.  
 
Feiten 

• In de Zeeuwse aanpak weerbare overheid, onder andere beschreven in de brief van de Commissaris van de 
Koning van de Provincie Zeeland d.d. 7 september jl., is gesteld dat “weerbaarheid en integriteit 
randvoorwaardelijk zijn voor het vertrouwen van onze inwoners, instellingen en bedrijven in de Zeeuwse 
overheden afzonderlijk en gezamenlijk.” 

• Een VOG is in verschillende gevallen nodig, bijvoorbeeld voor het vervullen van een functie waarin gewerkt 
wordt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen (bron: Ministerie van Justitie). 

• Een VOG-verklaring, specifiek bedoeld voor politieke ambtsdragers, is een bestaand instrument.  

• Een verplicht VOG voor (kandidaat) raadsleden is in strijd met het grondwettelijk verankerde passief 

kiesrecht. Een VOG kan daarmee niet door de gemeente verplicht gesteld worden. De besturen van de 

politieke partijen kunnen een VOG laten meewegen in hun keuze voor de kieslijst.  

• De landelijke en provinciale overheid vinden het belangrijk dat politieke partijen hun kandidaten voor de 

samenstelling van de kieslijsten goed screenen.  

• Het overleggen van een VOG is inmiddels een ingesleten gewoonte in ons dagelijks leven: bij een nieuwe 
baan, en zelfs bij veel soorten van vrijwilligerswerk.  

• Van raads- en commissieleden wordt transparantie, vertrouwen en integriteit verwacht ook in (complexe) 
financiele dossiers.  

• Ook de politiek kan te maken krijgen met ondermijning. 
 



 

 

Voorstel 
Het stimuleren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor raadsleden, burgercommissieleden en 
fractieondersteuners, waarbij de kosten voor de aanvraag hiervan, na benoeming vergoed worden door de 
gemeente. 
 
  
 

Ingediend namens de fractie van VVD door Margo Lemsom. 
 
 

  

Besluit gemeenteraad op 11 november 2021: 
 
Met  … stemmen voor en  … stemmen tegen aangenomen / verworpen. 
 
Voor stemmen de fracties / leden: 
 
 
Tegen stemmen de fracties / leden: 
 
 

griffier                                                              voorzitter 

 


