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Geachte gemeenteraad van Den Helder, 

U heeft als politieke partijen, net als Helder Onafhankelijk!, van burgemeester Koen Schuiling een brief 

ontvangen over integriteit. 

In de brief wordt gesproken over de screening van de kandidaat raadsleden, die meedoen aan de komende 

gemeenteraadsverkiezingen maart volgend jaar.  Ook over welke middelen de politieke partijen kunnen 

gebruiken, om criminele ondermijning van het bestuur in Den Helder te voorkomen. 

De burgemeester meldt in de brief, dat nieuwe wethouders een integriteit screening kunnen verwachten.  

Een dergelijk onderzoek heeft de gemeente inderdaad ook laten uitvoeren bij de installatie van de nieuwe 

wethouders in 2014.  

Het niet screenen van wethouders kan direct en indirect invloed hebben op de integriteit en weerbaarheid 

van lokaal bestuur en ambtenarenapparaat. 

Voorbeelden van integriteitschending;  

1. Corruptie (omkoping, bevoordeling vrienden, familie, partijgenoten, zakenrelaties)  
2. Ondermijning (vermenging van de onderwereld en de bovenwereld) 
3. Dubieuze giften en beloften (cadeaus, reizen, toekomstige baan)  
4. Onverenigbare functies, activiteiten (voorkennis, ‘dubbele pet’)  
5. Misbruik van bevoegdheden (dwang, machtsmisbruik)  
6. Misbruiken van (de toegang tot) informatie (lekken, liegen)  
7. Omgangsvormen en bejegening (discriminatie, seksuele intimidatie)  

 
Uw gemeenteraad heeft op 5 oktober 2015 een nieuw college aangesteld.  Bij de wethouders, die op deze 

dag zijn geïnstalleerd, is de integriteit screening door de BING achterwege gebleven. 

Helder Onafhankelijk! vind dit onjuist.   

Zeker gezien de mogelijke belangenverstrengeling van wethouder Lolke Kuiper, die naast zijn portefeuille 

stadsontwikkeling en beheer,  eigenaar is van meerdere bedrijven in de vastgoedsector. Waarvan ook 

bekend is dat hij met zijn bedrijf LZI Investments B.V rechtstreeks zaken heeft gedaan met een van de lokale 

bouwondernemers in Den Helder. Deze bouwondernemer werkt weer samen in de Helderse Bouw 

Kombinatie met een aantal andere grote partijen uit de bouwsector. 

Om die reden heeft Helder Onafhankelijk de volgende vragen; 

 Waarom heeft de gemeenteraad nagelaten om deze nieuwe wethouders te laten screenen door de 

BING? In de wetenschap dat u wel de wethouders in 2014 heeft laten screenen. 

 Gaat de gemeenteraad van Den Helder alsnog een BING onderzoek laten uitvoeren naar deze 

zittende wethouders? (vraag gemotiveerd beantwoorden) 
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  Is de gemeenteraad bereid om ook een dergelijk BING onderzoek uit te laten voeren naar de 

zittende burgemeester Koen Schuiling? Ook bij zijn aanstelling en verlenging van ambtstermijn is zijn 

integriteit niet onderzocht. (vraag gemotiveerd beantwoorden) 

 Wat zijn de juridische gevolgen als blijkt dat één of meer collegeleden zijn of haar integriteit heeft 

geschonden op basis van genoemde voorbeelden?   En welke invloed heeft dat op eerder genomen 

College- en raadsbesluiten? 

Graag ontvangen wij voor 20 januari 2018 antwoord op deze voor de inwoners van Den Helder en ons uiterst 

belangrijke vragen. Tevens willen wij bij de beantwoording van onze vragen weten welke partijen de 

beantwoording onderschrijven. 

 

Namens Helder Onafhankelijk!,  
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