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GeachteheerVerhoef,
Uw brief van 24 maaÍt 2004heb ik in goedeord€ ontvangen.U schrijftmij dat
u in de Volkskant van die dagheeftgelezendat in het Collegevan
Burgemeester
en Wethoudersvan RotterdammevrouwMariannevan den
Anker tot wethouderis benoemd.Uit het krantenberichtleidt u af dat zii
toetreedttot een Collegewaanegenhaar eigencollega'svan de politie,
bovendienvan hetzelfdeteam,een ondeEoekinstellen.U schdift dat de
boekhoudfraudedoor de gemeenteRotterdam,waarvanu aangifteheeft
gedaan,weliswaardateertvan voor het aanÍeden van mewouw Van den
Anker als wethouderen haar in dezezaakdus niets te verwiitenvalt.maar de
schijn van onaJhankelijkàeid
is weggenomen.U bent zeerongerustoverdeze
belangenverstrengeling
en vemeemtgraagmijn mening.Ik kan u het volgende
mededelen.
Zoalsik u in mijn briefvan 13december2002al heb laten weten,gaathet
onderwerp"integdteitvan het openbaarbestuur"de Ministervan
BinnenlandseZakenen Koninkiijksrelaties(BZK)en mii zeerter harte.Ik wijs
u e! dan ook graagop dat de Ministervan BZKop B april 2003de nota
'lntegriteitsbeleidopenbaarbestuuren politie'
aan de TweedeKamerheeft
toegezonden.In dezenota wordt de standvan het integriteitsbeleid
binnen het
openbaarbestuuren de politie belicht en wordt bezienwaar nog stimulansen
wenselijkzijn.

5280699/504/7
apÍil 2004

Ook wordt in dezenota aangekondigd
dat gezienhet waardenen
normendebatdoor het ministerievan BZK aan het integriteitsbeleid
en de
coórdinerende rol daarin nadrukkelijker vorm en inhoud zal worden gegeven.
Op 3 september2003heeftmijn ambtgenootvan BZK overde nota overleg
gevoerdmet de vastecommissiesvoor BZK en voor Justitievan de Tweede
Kamer.ln vervolgop dit overlegheefthij bij brief van I oktober2003de
TweedeKamernader geïnformeerd.
Ondermeer over de uitvoeringvan de
'lntegriteitsbeleid
beleidsvoomemens
uit de nota
openbaarbestuuren politie'.
Deze nota en de daarbij behorendekamerstulken treft u bijgevo€gdter
informatieaan.
Op het door u genoemdeconcretegevalkan €n wil ik niet ingaan.De pdmaire
verantwoordelijkheid
voor de integdteitvan een overheidsorganisatie
berust
immers bij de beteffende organisatiezelf. Het bestuur van die organisatie
heeft tot taak een adequaatintegriteitsbeleid
te voerenen eenhoog
integriteitsniveaute handhaven.Bij onvolkomenhedenis het aan de (lokale)
democratischeorganenom het bestuurdaaroverter verantwoordingte
roepen.
Ik vertrcuw erop u hiermeevoldoendete hebbengeinfomeerd.
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