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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
1. Het Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente Stichtse Vecht 
2019 vast te stellen. 
2. Het Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente Stichtse Vecht 
(2017) in te trekken. 
 
Samenvatting 
 
De burgemeester dient op grond van artikel 170 van de Gemeentewet de bestuurlijke integriteit van 
de gemeente te bevorderen. Een integere overheid is immers een voorwaarde voor een goed 
functionerende overheid. Indien er sprake is van een concreet vermoeden van een 
integriteitsschending door een politieke ambtsdrager dient dit onderzocht te worden. Daarbij geldt 
eveneens dat een integriteitsmelding en een persoonsgericht integriteitsonderzoek een fors en zeer 
ingrijpend middel is met verstrekkende gevolgen voor de personen die het betreft. Zorgvuldigheid bij 
het beoordelen van een melding en eventueel het uitvoeren van een onderzoek is dan ook 
noodzakelijk. Daarom heeft de gemeente Stichtse Vecht hiervoor in 2017 een Protocol opgesteld. 
Het vervangende Protocol maakt nog beter duidelijk welk belang Stichtse Vecht hecht aan een 
integer functionerend bestuur, biedt bescherming en duidelijkheid aan politieke ambtsdragers en 
verheldert de positie en de werkwijze van de burgemeester bij de ontvangst van een vermoeden van 
een schending van een integriteitsnorm door een politieke ambtsdrager.  
 
Bijlagen 
 
 

1. Het Protocol vermoedens integriteitschendingen politieke ambtsdragers gemeente Stichtse 
Vecht 2019 

2. Het Protocol vermoedens integriteitschendingen politieke ambtsdragers gemeente Stichtse 
Vecht (2017) 

  

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers 
 
Begrotingswijziging 
 
 

  
   

 

 

Commissie 
 
 
Portefeuillehouder 
Y.P. van Mastrigt 
 
Organisatie onderdeel 
Juridische Zaken 
 
E-mail opsteller 
Jelle.Clemens@stichtsevecht.nl 
 
Telefoonnummer opsteller 
0346254068 
 
Registratie nummer 
Z/19/164749-VB/19/95174 
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
 
De burgemeester dient op grond van artikel 170 van de Gemeentewet de bestuurlijke integriteit van 
de gemeente te bevorderen. Een integere overheid is immers een voorwaarde voor een goed 
functionerende overheid. Indien er sprake is van een concreet vermoeden van een 
integriteitsschending door een politieke ambtsdrager dient dit onderzocht te worden. Daarbij geldt 
eveneens dat een integriteitsmelding en een persoonsgericht integriteitsonderzoek een fors en zeer 
ingrijpend middel is met verstrekkende gevolgen voor de personen die het betreft. Zorgvuldigheid bij 
het beoordelen van een melding en eventueel het uitvoeren van een onderzoek is dan ook 
noodzakelijk. Met het nieuwe protocol wordt beoogd de burgemeester een lokaal toegespitst en nog 
beter instrument te geven om meldingen van vermoedens van integriteitsschendingen door politieke 
ambtsdragers te behandelen. Het protocol heeft tevens ten doel het blijvend activeren van de 
bewustwording van integriteit en het integer handelen van politieke ambtsdragers in de gemeente 
Stichtse Vecht. 
 
Relatie met bestaand beleid en regelgeving 
 
In september 2017 heeft de raad het “Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke 
ambtsdragers gemeente Stichtse Vecht” vastgesteld. Sindsdien heeft de burgemeester een aantal 
meldingen van vermoedens van integriteitsschendingen conform de richtsnoeren van dit protocol 
behandeld. Hieruit zijn lessen getrokken die zijn vertaald in dit nieuwe protocol. De structuur van het 
protocol is aangepast, de meldings-, onderzoeks- en politiek-bestuurlijke behandelingsfase zijn nader 
uitgewerkt en er is meer aandacht voor communicatie, vertrouwelijkheid en transparantie.  
 
Argumenten 
 
Het vervangen van het protocol kan gezien worden in het bredere licht van het verbeteren van de 
bewustwording omtrent integriteit binnen de gemeente Stichtse Vecht. Zo zijn er binnen de ambtelijke 
organisatie ontwikkelingen gaande en is er voor de raad een raadsconferentie over integriteit 
georganiseerd. De argumenten voor het vaststellen van dit protocol berusten op drie pijlers:  
- Beleid: Het protocol maakt duidelijk welk belang Stichtse Vecht hecht aan een integer 

functionerend bestuur en de wijze waarop hieraan uitvoering gegeven wordt  
- Beschermen: Het protocol biedt bescherming en duidelijkheid aan politieke ambtsdragers  
- Handhaven: Het protocol verheldert de positie en de werkwijze van de burgemeester bij 

ontvangst van een vermoeden van een schending van een integriteitsnorm door een politieke 
ambtsdrager.  

 
Kanttekeningen 
 
Vermoedens van integriteitsschendingen hebben veelal een eigen aard en omstandigheden. Daarom 
biedt het protocol richtsnoeren en is er ruimte om, indien de omstandigheden daarom vragen, af te 
wijken van het protocol.  
 
Communicatie 
 
Het nieuwe protocol zal, nadat deze door de raad is vastgesteld, worden gepubliceerd zodat iedereen 
hier kennis van kan nemen.   
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Financiën, risico’s en indicatoren 
 
Indien een integriteitsonderzoek naar een politieke ambtsdrager wordt ingesteld zijn de financiële 
consequenties daarvan niet vooraf te begroten. De kosten dienen via bestuurlijke budgetten van raad 
of college te worden opgevangen.   
 
 
20 augustus 2019 
 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
 
 
Gemeentesecretaris     Burgemeester 
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