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Beste leden van het college van B&W en de gemeenteraad,
Bijgaand treft u de Rapportage bestuurlijke Integriteit aan over het verslagjaar 2018.
In september 2017 is het eerste Jaarverslag Bestuurlijke Integriteit over het verslagjaar 2016
gepresenteerd aan de commissie bestuur en financiën.
Het opstellen van een dergelijk jaarlijks verslag was één van de aanbevelingen van het VUonderzoek naar het bestuurlijke (en ambtelijke) integriteitsbeleid van de gemeente Stichtse Vecht.
In juli 2018 is een jaarverslag uitgebracht over het jaar 2017. In dat verslagjaar 2017 zijn er geen
meldingen ontvangen.
Verantwoordelijkheid burgemeester
Ter toelichting het volgende.
Per 1 februari 2016 is de burgemeester expliciet “hoeder van integriteit” van de bestuursorganen
College van Burgemeester en Wethouders en Gemeenteraad.
Dit is een gevolg van een wijziging van artikel 170 van de Gemeentewet. Burgemeesters moeten
volgens het aangepaste wetsartikel de integriteit van het bestuursorgaan bevorderen en bij
(vermoedens van) integriteitschendingen handelend optreden.
Artikel 170 van de Gemeentewet is het eerste artikel onder het hoofdstuk XI. De Bevoegdheden van
de Burgemeester. Aan dit artikel is een lid 2 toegevoegd met de volgende tekst:
“De burgemeester bevordert de bestuurlijke integriteit van de gemeente.”
Het gaat dus in dit artikel om de bestuurlijke integriteit.
Jaarverslag bestuurlijke integriteit
In het jaarverslag wordt gerapporteerd over het aantal meldingen dat gedaan is over raadsleden en
collegeleden en de wijze van behandelen (aantal meldingen, aantal feitenonderzoeken en aantal
rapportages aan de raad). Met de fractievoorzitters is in 2017 een vast format ontwikkeld voor de
jaarlijkse geanonimiseerde rapportage.
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1. Aantal ingekomen meldingen
In 2018 zijn geen meldingen geweest van mogelijke integriteitschendingen door raads- of
commissieleden.
Er zijn twee formele meldingen conform het protocol geweest over een lid van het college
van B&W. Een derde melding heeft na een gesprek met de burgemeester niet geleid tot een
formele melding.
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Over het verslagjaar 2018 kan ik u de volgende gegevens melden:
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2. Aantal meldingen in behandeling genomen
Beide twee formele meldingen zijn in behandeling genomen.
3. Aantal ingestelde feitenonderzoeken
Bij deze twee meldingen is een feitenonderzoek ingesteld en gerapporteerd aan de
burgemeester.
4. Aantal meldingen buiten behandeling gelaten na feitenonderzoek
Er zijn geen meldingen buiten behandeling gebleven.
5. Aantal opgestelde rapportages aan de raad
In 2018 hebben de meldingen en de feitenonderzoeken geleid tot rapportages aan de raad
en tot openbare beraadslagingen.
Gesprek en advies
Los van formele meldingen of onderzoeken conform ons protocol vermoedens
Integriteitsschendingen Politieke Ambtsdragers Stichtse Vecht, is het belangrijker nog om met elkaar
het gesprek te voeren over eventuele vraagstukken rond integriteit. Ik constateer dat dit inmiddels
gebruikelijk is.
De burgemeester heeft, meestal samen met de griffier, zes gesprekken gevoerd op verzoek van
raadsleden of de ambtelijke organisatie over integriteit. In deze gesprekken hebben de raadsleden
advies gekregen hoe om te gaan met integriteitsvraagstukken en het voorkomen van de (schijn van)
belangenverstrengeling. Daarnaast is de griffier ook vier keer benaderd met het verzoek om advies
te geven. Zo is bijvoorbeeld geadviseerd om een mogelijk conflicterende vrijwilligersfunctie niet aan
te nemen of te beëindigen.
Alle adviezen zijn overgenomen.
Het is goed deze gesprekken met elkaar te blijven voeren.
Met vriendelijke groet,

De burgemeester van Stichtse Vecht,

bestuurlijke integriteit over verslagjaar
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Yvonne van Mastrigt

