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Geachte leden van de raad en het college van B&W,
Graag bied ik u de rapportage bestuurlijke integriteit aan over het verslagjaar 2020.
In september 2017 is de eerste rapportage bestuurlijke Integriteit over het verslagjaar 2016
gepresenteerd aan de commissie Bestuur en financiën. Het opstellen van een jaarlijkse rapportage
was één van de aanbevelingen uit de zelfevaluatie die Stichtse Vecht in 2016 samen met de Vrije
Universiteit Amsterdam heeft uitgevoerd naar de bestuurlijke en ambtelijke integriteit van de
gemeente. Doel daarvan was om hetintegriteitsbewustzijn van bestuur en organisatie te vergroten.
Inmiddels zijn vier bestuurlijke rapportages integriteit uitgebracht, over de verslagjaren 2016 t/m

2019.

Verantwoordelijkheid burgemeester

Per 1 februari 2016 is op grond van artikel 170 van de Gemeentewet de burgemeester expliciet

hoeder van integriteit van de bestuursorganen college van burgemeester en wethouders en raad.
Burgemeesters hebben de bevoegdheid de bestuurlijke integriteit van de gemeente en de
bestuursorganen te bevorderen en bij (vermoedens van) integriteitschendingen handelend op te
treden.
Jaarverslag bestuurlijke integriteit
In het jaarverslag wordt gerapporteerd over onder meer het aantal meldingen dat gedaan is over

raadsleden en collegeleden en de wijze van behandelen (aantal meldingen, aantal onderzoeken en

aantal rapportages aan de raad). Ook wordt ingegaan op adviezen.

Gedragscode en Protocol
Uitgangspunt bij de beoordeling van meldingen is de Gedragscode Integriteit volksvertegenwoordigers in de gemeente Stichtse Vecht en de Gedragscode Integriteit college van
burgemeester en wethouders in de gemeente Stichtse Vecht. Beide regelingen zijn vastgesteld in
september 2017.

Op 1 oktober 2019 heeft de raad een geactualiseerd Protocol vermoedens integriteitsschendingen
politieke ambtsdragers gemeente Stichtse Vecht vastgesteld (hierna: Protocol). Daarbij is vastgelegd
van 2021 in gang zetten. Vanzelfsprekend wordt de raad hierbij betrokken.

De meldingen zoals beschreven in deze rapportage zijn onderzocht conform de actuele

gedragscodes en het actuele Protocol.

Vindt u deze brief niet duidelijk? Laat het ons weten via info@stichtsevecht.nl

If you don’t understand Dutch, please email us atinfo@stichtsevecht.nl
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Format rapportage

Metde fractievoorzitters is in 2017 een vast format ontwikkeld voor de jaarlijkse rapportage. Dat
format sluit niet meer aan bij het nieuwe Protocol van 2019. In het nieuwe Protocol is het eerdere
onderscheid tussen de fases vooronderzoek en feitenonderzoek vervallen en is nog sprake van één
onderzoeksfase. Hiervoor is gekozen omdat de afbakening tussen vooronderzoek en
feitenonderzoek in de praktijk moeizaam bleek. Het Protocol uit 2019 onderscheidt een
meldingenfase, waarin duiding plaatsvindt en een onderzoeksfase.

Deze rapportage is gebaseerd op het vernieuwde protocol. Deze vernieuwde opzet van het format
voor de bestuurlijke rapportage kan worden meegenomen bij de evaluatie van het Protocol.
Rapportage 2020

Overhet verslagjaar 2020 kan ik u het volgende melden:
1.
Aantal ingekomen meldingen
In 2020zijn er geen meldingen geweest van mogelijke integriteitschendingen door raads- of
commissieleden.

Er is één formele melding ontvangen conform het Protocol inzake een mogelijke schending
van integriteit door een lid van het college van B&W bij de behandeling van een bepaald
beleidsonderwerp. Deze melding is in openbaarheid gedaan.
Na dit besluit en afsluiting van deze melding is een volledig identiek verzoek gedaan door

een andere melder. Deze melder is gewezen op het reeds eerder genomen besluit hierover.

2.

Aantal meldingen in behandeling genomen
De enige formele melding in het verslagjaar 2020 is in behandeling genomen en conform
Protocol afgehandeld. Er zijn geen meldingen buiten behandeling gebleven.
Eén persoon heeft een schriftelijk verwijt geuit dat de gemeente Stichtse Vecht niet integer
zou handelen of gehandeld zou hebben. Dit verwijt is getoetst en niet opgevat als een

melding in de zin van het Protocol. Deze persoon is gewezen op mogelijkheden om zijn
verwijt te concretiseren en een formele melding in te dienen.

3.

Aantal behandelde verzoeken in Meldingenfase
Bij de formele melding is informatie verzameld. Ook heeft de burgemeester intern en extern
advies gevraagd, volgens de mogelijkheden die het Protocol daartoe biedt. Op basis van

deze twee stappen is een rapportage uitgebracht aan de burgemeester, die - na consultatie

van de fractievoorzitters over het voorgenomen besluit - daarop een besluit heeft genomen.
De burgemeester heeft besloten geen integriteitsonderzoek in te stellen.
4,

Aantal verrichte onderzoeken in de Onderzoeksfase
Er zijn geen onderzoeken ingesteld op basis van de onderzoeksfase van het Protocol.

5.

Aantal opgestelde rapportages aan de raad
In 2020 heeft de enige formele melding geleid tot een rapportage aan de fractievoorzitters en
de raad. Het besluit van de burgemeester is, gelet op het in openbaarheid aankondigen van
de melding, door de burgemeester in openbaarheid gedeeld.

6.

Bewustwordingsgesprek en integriteitstoets
In 2020 is één risicoanalyse uitgevoerd naar een kandidaat-wethouder en heeft een
bewustwordingsgesprek plaatsgevonden. De burgemeester heeft zijn bevindingen over deze

Gesprek en advies
Het blijft belangrijk om metelkaar het gesprek te voeren over eventuele vraagstukken rond integriteit,
los van de formele meldingen of onderzoeken conform ons protocol. Dit is inmiddels in Stichtse

Vecht gebruikelijk.

Pagina 2 van 3

348988_1 Jaarra pportage 2020
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De burgemeesteris tweemaal om advies gevraagd dooreen raadslid en heeft twee gesprekken
gevoerd op verzoek van raadsleden over het voorkomenvan persoonlijke belangenverstrengeling en
over het woordvoerderschap in de fractie over een bepaald beleidsonderdeel.
De burgemeester heeft samen met de griffier één gesprek gevoerd met een raadslid over een

mogelijke persoonlijke betrokkenheid bij een bepaald plan.

De griffier is incidenteel door raadsleden benaderd in 2020 met het verzoek om advisering.
Raadsconferentie integriteit

In verband met de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is in overleg met
de fractievoorzitters in 2020 geen raadsconferentie over integriteit georganiseerd. Deze is
verschoven naar 22 april 2021.
Communicatie

In 2020 is op de gemeentelijke website een afzonderlijke rubriek ingericht over de integriteit van het
bestuur en de organisatie. Ook deze jaarrapportage wordt daar gepubliceerd.

Tot slot
De vijfde versie van een bestuurlijke jaarverslag ligt voor u.
Het onderwerp integriteit is inmiddels goed ingebed in de processen van het gemeentebestuur (raad
en college) en de gemeentelijke organisatie. Ook is in Stichtse Vecht inmiddels integriteit een
belangrijk regulier gespreksonderwerp geworden waarbij we periodiek stilstaan tijdens raads- of
werkconferenties. Ik pleit ervoor dat voort te blijven zetten.

Het is aan ons allen om - elk vanuit onze eigen verantwoordelijkheid - de integriteit van het openbaar
bestuur te waarborgen en vraagstukken rondom integriteit prudent te benaderen en te bespreken.
Onze gedragscodes en ons Protocol bieden daartoe goede handvatten.
Ik hecht er veel waarde aan om volgend voorjaar met de nieuw gekozen raad opnieuw in gesprek te
gaan over het onderwerp integriteit. In overleg met de fractievoorzitters stel ik daarvoor een
programma samen.
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