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BRIEF BURGEMEESTER 

Z/22/072469/335054 

       

Wassenaar, donderdag 26 januari 2023 

 

 

Geachte raads- en commissieleden, 

 

Met deze brief informeer ik u over de aanstelling van de heer mr. H. (Hans) Groot als externe 

vertrouwenspersoon integriteit en ongewenste omgangsvormen voor de politieke ambtsdragers van 

de gemeente Wassenaar. Hij is als vertrouwenspersoon per direct beschikbaar.  

 

Rol van de vertrouwenspersoon voor politieke ambtsdragers 

Een raads- of commissielid, wethouder of burgemeester kan in het werk te maken krijgen met een 

dilemma, (bestuurlijke) integriteitskwestie, ongewenst of grensoverschrijdend gedrag (denk aan 

pesten, (seksuele) intimidatie, agressie, geweld of discriminatie). Het kan uitdagend zijn om dit zelf 

op te lossen, maar kan hierover ook in gesprek gaan met een vertrouwenspersoon.  

 

De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en neutraal. Alle vragen, twijfels of vermoedens 

kunnen vertrouwelijk besproken worden. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, 

verstrekt informatie, geeft advies, begeleidt bij integriteitsonderzoek of klachtenonderzoek en 

verwijst eventueel door. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk. Een gesprek met de 

vertrouwenspersoon kan op locatie of digitaal worden gevoerd. 

 

Ervaren vertrouwenspersoon 

Met het aantrekken van de heer Groot heeft Wassenaar een ervaren vertrouwenspersoon in huis. 

Hij werkt als expert integriteitsonderzoeken bij het CAOP, de organisatie die bestuursorganen 

bijstaat in de verbetering van hun integriteitsinfrastructuur en helpt integriteitsbewustzijn te 

verhogen. Tevens is hij projectleider en adviseur bij het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke 

Ambtsdragers (SIPA); een steunpunt voor burgemeesters, dijkgraven en commissarissen van de 

Koning in het geval sprake is van integriteitskwesties. Ook is de heer Groot actief als opleider voor 

vertrouwenspersonen en tevens extern vertrouwenspersoon voor ambtenaren, bestuurders en 

politieke ambtsdragers.  
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Geen dubbelrol 

De heer Groot wordt voor de gemeente Wassenaar ingezet als onafhankelijke externe 

vertrouwenspersoon. Dat betekent dat hij voor Wassenaar geen rol heeft als adviseur vanuit het 

Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers (SIPA) voor de burgemeester bij vragen 

over integriteitskwesties.  

 

Voorstellen aan de raad 

De heer Groot zal zich op dinsdag 31 januari 2023 om 19.30 uur in een bijeenkomst voor raads- en 

commissieleden en wethouders zich nader voorstellen en een toelichting geven op zijn rol als 

externe vertrouwenspersoon. Verder krijgen alle betrokken ambtsdrager binnen de gemeente 

Wassenaar de beschikking over de contactgegevens van de heer Groot.  

 

Vervolg 

De heer Groot wordt voorlopig voor minimaal zes maanden gecontracteerd als externe 

vertrouwenspersoon politieke ambtsdragers. In de komende periode wordt ingezet op een 

actualisatie van de gedragscodes rondom integriteit en ongewenste omgangsvormen. Bij deze 

procedure zal ook de vaste invulling van de vertrouwenspersoon betrokken worden.   

 

 

Vriendelijke groet, 

 

 

 

Drs. Leendert de Lange  

Burgemeester Wassenaar 

 

 

Afschrift: college van burgemeester en wethouders 

 

 

 


