
 

Jaarverslag Bestuurlijke Integriteit  2016 
 
1. Inleiding van de burgemeester 

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.  

De ambtelijke integriteit is op grond van artikel 160 een verantwoordelijkheid van het college. 

 

Hoewel de wet dat niet voorschrijft zal ik  jaarlijks een verslag uitbrengen de commissie Bestuur en 

Financiën over zijn activiteiten op het terrein van de bestuurlijke integriteit. 

 

Het verslagjaar 2016 stond in het teken van een evaluatie van het bestaande integriteitbeleid, zowel 

ambtelijk als bestuurlijk. Daarvoor is gebruik gemaakt van een aanbod van de Vrije Universiteit (VU) 

om de kwaliteit van het integriteitbeleid van de gemeenteraad te evalueren. Tegelijk heeft het college 

het integriteitbeleid van het college en de ambtelijke organisatie geëvalueerd. 

Aan de hand van een zelfstudie en een SWOT-analyse zijn in samenwerking met onderzoekers van 

de onderzoeksgroep “Kwaliteit van Besturen” van de VU conclusies getrokken en aanbevelingen 

gedaan. Uitgangspunt was de “gedragscode politieke ambtsdragers Stichtse Vecht 2011”. 

Het onderzoek heeft in de tweede helft van 2016 plaatsgevonden en is begin 2017 door de VU 

afgerond. Op 23 mei 2017 zijn de conclusie en aanbevelingen in een raadsconferentie besproken. 

 

2. Aantal ingekomen meldingen 

In 2016 zijn drie meldingen geweest van mogelijke integriteitschendingen door raads- of 

commissieleden. Daarnaast is er één melding geweest over een lid van het college van B&W.  

 

3. Aantal meldingen in behandeling genomen 

Alle vier meldingen zijn in behandeling genomen. 

 

4. Aantal ingestelde feitenonderzoeken 

Bij drie meldingen is een feitenonderzoek ingesteld en gerapporteerd aan de burgemeester. 

Eén melding is door de burgemeester telefonisch afgehandeld. 
 
5. Aantal meldingen buiten behandeling gelaten na feitenonderzoek 

Twee meldingen zijn na feitenonderzoek buiten behandeling gelaten. Eén melding heeft geleid tot 
een gesprek met de betrokkene. Op grond van dit gesprek was de conclusie dat verdere behandeling 

niet nodig was. 

 
6. Aantal opgestelde rapportages aan de raad 

In 2016 hebben de meldingen en de feitenonderzoeken geen aanleiding gegeven tot een rapportage 

aan de raad. 
 

Maarssen, augustus 2017. 

Marc Witteman, burgemeester. 


