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Geachte leden van de raad en het college van B&W,
Met plezier bied ik u de rapportage bestuurlijke integriteit aan over het verslagjaar 2019. In het besef
dat deze terugblik het verslagjaar betreft waarin van mijn voorgangster burgemeester Yvonne van
Mastrigt invulling heeft gegeven aan het bevorderen en hoeden van de integriteit van ons bestuur.
Ook voor mij is de integriteit van ons bestuur een belangrijk thema. Ik werk daar graag samen met u
aan verder.
Rapportage bestuurlijke integriteit
In september 2017 is de eerste rapportage Bestuurlijke Integriteit over het verslagjaar 2016
gepresenteerd aan de commissie Bestuur en financiën.
Het opstellen van een dergelijke 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 van het onderzoek was om het
integriteitsbewustzijn van bestuur en organisatie te verhogen.
Inmiddels zijn drie jaarverslagen uitgebracht, over de verslagjaren 2016, 2017 en 2018.
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 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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Gedragscode en Protocol
Uitgangspunt bij de beoordeling van de meldingen is de Gedragscode Integriteit volksvertegenwoordigers in de gemeente Stichtse Vecht en Gedragscode Integriteit college van burgemeester en
wethouders in de gemeente Stichtse Vecht. Beide regelingen zijn vastgesteld in september 2017.
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De meldingen zoals beschreven in deze rapportage zijn onderzocht conform het op dat moment
actuele protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente Stichtse
Vecht 2017.
Inmiddels is een gewijzigd protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente
Stichtse Vecht op 1 oktober 2019 vastgesteld door de raad. In dat vernieuwde 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.
Rapportage 2019
In deze rapportage over het verslagjaar 2019 worden twee meldingen beschreven die dateren van
vóór 1 oktober 2019. Om die reden is gebruik gemaakt van het nog bestaande rapportageformat. Dit
format sluit echter niet meer aan bij het vernieuwde protocol. In overleg met de fractievoorzitters zal
een vernieuwd format worden opgesteld, dat gebruikt kan worden voor de rapportage 2020.
Over het verslagjaar 2019 kan ik u het volgende melden:
1. Aantal ingekomen meldingen
In 2019 zijn geen meldingen geweest van mogelijke integriteitschendingen door raads- of
commissieleden.
Er zijn twee formele meldingen ontvangen conform het Protocol vermoedens
integriteitsschendingen politieke ambtsdragers 2017 inzake mogelijke schendingen van
integriteit door leden van het college van B&W.
2. Aantal meldingen in behandeling genomen
De twee formele meldingen zijn in behandeling genomen en conform protocol afgehandeld.
3. Aantal ingestelde onderzoeken
Bij de twee meldingen is informatie verzameld. In beide gevallen heeft de burgemeester Van
Mastrigt daarnaast advies gevraagd aan een extern adviseur, volgens de mogelijkheden die
het protocol daartoe biedt. Op basis van deze twee stappen is een rapportage uitgebracht
aan burgemeester Van Mastrigt, die daarop een besluit heeft genomen. In beide gevallen
heeft de burgemeester besloten geen integriteitsonderzoek in te stellen.
4. Aantal meldingen buiten behandeling gelaten na feitenonderzoek
Er zijn geen meldingen buiten behandeling gebleven.
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Gesprek en advies
Het blijft belangrijk om met elkaar het gesprek te voeren over eventuele vraagstukken rond integriteit,
los van de formele meldingen of onderzoeken conform ons protocol. Dit is inmiddels gebruikelijk.
Burgemeester Van Mastrigt heeft, samen met de griffier, drie gesprekken gevoerd op verzoek van
raadsleden:
- één over de aantasting van de integriteit van het raadslid door een derde en hoe daarmee
om te gaan;
- één over de vraag hoe om te gaan met het feit dat een derde het raadslid hinderlijk bleef
benaderen;
- één over informatieverstrekking aan een mogelijke aanbieder van een dienstverlening aan
de gemeente naar aanleiding van een ingediende motie.
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5. Aantal opgestelde rapportages aan de raad
In 2019 hebben de meldingen geleid tot rapportages aan de fractievoorzitters en de raad.
Bij één melding heeft het besluit van de burgemeester geleid tot openbare beraadslagingen
in de raad. In de tweede casus is de brief van de melder inclusief het externe advies en
besluit van de burgemeester, vanuit een oogpunt van transparantie en legitimatie,
geanonimiseerd openbaar gemaakt via het bestuurs-informatiesysteem.
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De burgemeester heeft één gesprek gevoerd met een raadslid naar aanleiding van een interventie bij
een handhavingskwestie.
De griffier heeft drie keer een feitenonderzoek gedaan:
- Twee keer naar mogelijke belangenverstrengeling. Uit het onderzoek bleek dat hier geen
sprake van was.
- Eén keer naar de achtergronden van een in te dienen bezwaarschrift. Op basis daarvan is
een besluit ambtshalve gecorrigeerd.
Daarnaast is de griffier in 2019 één keer benaderd door een raadslid met het verzoek om advies te
geven.
Raadsconferentie integriteit
In oktober 2019 heeft een raadsconferentie over integriteit plaatsgevonden. Daarin is gesproken over
de verbinding met de samenleving, de openheid over die verbindingen, het maken van afwegingen,
het in gesprek zijn met elkaar en het belang van het bevorderen van vertrouwen in het publieke
instituut raad.
Ik hecht er veel waarde aan om in het najaar opnieuw met de raad in gesprek te gaan over het
onderwerp integriteit. In overleg met de fractievoorzitters stel ik daarvoor een programma samen.
Met vriendelijke groet,
De burgemeester van Stichtse Vecht,
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Drs. A.J.H.T.H. Reinders

