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Aan de gemeenteraad 

Voorgesteld Besluit

1. De bij besluit van d.d. 7 december 2011 vastgestelde 'Gedragscode politieke ambtsdragers 
Stichtse Vecht 2011’ in te trekken.

2. De 'Gedragscode Integriteit volksvertegenwoordigers in de gemeente Stichtse Vecht’, zoals 
opgenomen in bijiage 1, vastte stellen.

3. De ‘Gedragscode Integriteit college van burgemeesters en wethouders in de gemeente Stichtse 
Vecht’, zoals opgenomen in bijiage 2, vast te stellen.

4. Het ‘Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente Stichtse 
Vecht’, zoals opgenomen in bijiage 3, vast te stellen.

5. Kennisnemen van het ‘Jaarverslag Bestuurlijke Integriteit 2016’.

Samenvatting

De burgemeester dient op grond van artikel 170 van de Gemeentewet de bestuurlijke integriteit van 
de gemeente te bevorderen. Daaronder valt tevens dat de burgemeester bij vermoedens van 
integriteitsschendingen door politieke ambtsdragers handelend dient op te treden.

Door het intrekken van de bestaande gedragscode en het vaststellen van de nu voorgestelde 
gedragscodes (66n voor volksvertegenwoordigers en een voor dagelijks bestuurders) is de interne 
regeling voor de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders weer actueel. Er 
wordt daarbij gehoor gegeven aan de aanbevelingen die op basis van de “zelfevaluatie” door de 
visitatiecommissie van de Vrije Universiteit in mei 2017 zijn aangedragen. De nu voorgestelde 
gedragcodes zijn gebaseerd op de geactualiseerde modelgedragscodes; deze zijn medio 2015 
opgesteld door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Door het vaststellen van het nu voorgestelde ‘Protocol vemoedens integriteitsschendingen politieke 
ambtsdragers gemeente Stichtse Vecht’ wordt een procedurebeschrijving vastgesteld die gevolgd 
dient te worden indien tegen een politiek ambtsdrager een vermoeden bestaat van mogelijke 
belangenverstrengeling of het anderszins schenden van de bestuurlijke integriteit. Door het 
vaststellen van dit Protocol wordt wederom gehoor gegeven aan de aanbevelingen die door de 
visitatiecommissie zijn aangedragen. & ^ 
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Conform de aanbevelingen van de Vrije Universiteit rapporteert de burgemeester jaarlijks aan de 
raad in het Jaarverslag Bestuurlijke Integriteit. Over 2016 is bet eerste jaarverslag opgesteld.

Bijiagen
1. ‘Gedragscode Integriteit volksvertegenwoordigers in de gemeente Stichtse Vecht'
2. 'Gedragscode Intergriteit college van burgemeesters en wethouders in de gemeente Stichtse 

Vecht’
3. 'Protocol vemoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente Stichtse Vecht’
4. 'Jaarverslag Bestuurlijke Integriteit 2016’
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Doel en beoogd maatschappelijk effect
Per 1 februari 2016 is de burgemeester expliciet 'hoeder van integriteit’ in zijn bestuursorgaan. Dit is 
het gevolg van een wijziging van de Gemeentewet. Hoewel de burgemeester in de praktijk deze rol al 
op zich nam, is dit nu formeel in de wet opgenomen. De burgemeester moet volgens artikel 170 van 
de Gemeentewet de bestuurlijke integriteit van de gemeente bevorderen. Daaronder valt onder 
andere dat de burgemeester bij vermoedens van integriteitsschendingen door het bestuur handelend 
moet optreden.

Ten aanzien van bestuurlijke integriteit is binnen de gemeente Stichtse Vecht in 2011 een 
gedragscode politieke ambtsdragers vastgesteld. Inmiddels heeft de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten (VNG) medio 2015 geactualiseerde modelgedragscodes uitgebracht: een voorde 
volksvertegenwoordigers en 66n voor de leden van het dagelijks bestuur. De nu voorgestelde 
gedragcodes zijn gebaseerd op deze geactualiseerde modelgedragscodes. Het vaststellen van de 
gedragscodes zorgt ervoor dat de interne regeling voor de gemeenteraad en het college van 
burgemeester en wethouders weer actueel is. Het herzien en opsplitsen van de bestaande 
gedragscode politieke ambtsdragers is tevens 66n van de aanbevelingen die op basis van de 
"zelfevaluatie" door de visitatiecommissie van de Vrije Universiteit in mei 2017 is aangedragen.

Het vaststellen van het nu voorgestelde 'Protocol vemoedens integriteitsschendingen politieke 
ambtsdragers gemeente Stichtse Vecht’ zorgt voor een verheldering van de positie en werkwijze van 
de burgemeester betreffende vermoedens van integriteitsschendingen van politieke ambtsdragers. 
Een vermoeden van integriteitsschending door een politieke ambtsdrager kan gesignaleerd worden 
door collega-bestuurders, ambtenaren, organisaties, bedrijven of burgers, die hier melding van 
kunnen doen bij de burgemeester. De burgemeester is het vertrouwelijke meldpunt voor alle signalen 
van vermoedens van integriteitsschendingen door politieke ambtsdragers. Het protocol bevat 
concrete richtlijnen over het melden, de bevoegdheden, de registratie van de melding, de rechten en 
plichten van de politieke ambtsdrager en de werkwijze nadat de melding in behandeling is genomen. 
Het vaststellen van dit protocol is tevens een aanbeveling die door de visitatiecommissie is 
aangedragen.

Het vaststellen van de gedragscodes en het protocol behelst meer dan enkel een formaliteit; het dient 
ter bevordering van de bestuurlijke integriteit. Politieke ambtsdragers binnen de gemeente Stichtse 
Vecht zijn gehouden om het algemeen belang te dienen. Zij zijn er voor de burgers. Burgers dienen 
zich voor vele aangelegenheden tot de gemeente te wenden. Dat stelt hoge eisen aan de kwaliteit 
van het openbaar bestuur. Integriteit van politieke ambtsdragers vormt 66n van de belangrijkste 
voorwaarden voor het vertrouwen van burgers in het openbaar bestuur. De bijzondere kenmerken 
van de overheidstaken, zoals de besteding van publieke middelen en een monopoliepositie op vele 
terreinen, vereisen van de overheid een extra hoog integriteitniveau.

Daarnaast is in het kader van de visitatie door de Vrije Universiteit geadviseerd dat de burgemeester 
jaarlijks rapporteert over de meldingen over het vermoeden van integriteitsschending en het 
onderzoek daarnaar.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving
Het wettelijk kader voor de gedragscodes wordt hierna opgesomd. Op grond van artikel 15, derde lid, 
Gemeentewet stelt de raad voor zijn leden een gedragscode vast. Op grond van artikel 41c, tweede 
lid, Gemeentewet doet de raad dat ook voor de wethouders. Op grond van 69, tweede lid, 
Gemeentewet is de raad ook het aangewezen bestuursorgaan om een gedragscode voor de 
burgemeester vast te stellen. In de nu voorgestelde gedragcodes zijn de regels voor het dagelijks 
bestuur (wethouders 6n burgemeester) in 66n code opgenomen.
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De nu voorgestelde gedragscodes zullen de huidige 'Gedragscode politieke ambtsdragers Stichtse 
Vecht 2011’ vervangen. De modelgedragscodes zijn door de VNG compacter en toegankelijker 
gemaakt. Bij elke bepaling in de gedragscode is kort het wettelijk kader weergegeven waarvan de 
bepaling een nadere uitwerking of invulling is. Er wordt tevens een toelichting gegeven bij de 
bepalingen. Hierdoor is de gedragscode voorzien van de nodige context en is het daardoor niet enkel 
een opsomming van regels. De focus ligt dan ook meer op het uitvoeren van de gedragscode. In de 
algemene inleiding wordt de gedragscode in een breder perspectief geplaatst en zijn het doel en de 
status van de gedragscode geduid. In afwijking van wat gebruikelijk is, wordt de toelichting niet na de 
artikelen van de gedragscodes vermeld, maar direct aansluitend op de artikelen.

In de nieuwe gedragscodes wordt verwezen naar bepalingen uit de gemeentelijke Verordening 
rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden van de gemeente Stichtse Vecht (zie 
bijvoorbeeld paragraaf 5) en naar de processtappen hoe te handelen bij vermoedens van 
integriteitsschendingen (zie artikel 6.2). De bedoelde processtappen zijn vastgelegd in het nu 
voorgestelde 'Protocol vemoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente Stichtse 
Vecht’. Dit protocol is een nieuwe regeling en een nadere uitwerking van artikel 170, tweede lid, 
Gemeentewet, waaronder mede het handelend optreden van de burgermeester in het geval een 
(vermoeden van) integriteitsschending valt.

Argumenten
De gedragscodes dienen ter bevordering van de bestuurlijke integriteit van de gemeente.
De gedragscodes actualiseren de interne regeling voor de gemeenteraad en het college van 
burgemeester en wethouders met betrekking tot bestuurlijke integriteit.
De gedragscodes geven gehoor aan de aanbevelingen die door de visitatiecommissie van de 
Vrije Universiteit in mei 2017 zijn aangedragen.
Het protocol verheldert de positie en de werkwijze van de burgemeester betreffende 
(vermoedens van) integriteitsschendingen ten aanzien van politieke ambtsdragers.
Het protocol geeft gehoor aan de aanbevelingen die door de visitatiecommissie van de Vrije 
Universiteit in mei 2017 zijn aangedragen.
Het Jaarverslag Bestuurlijke Integriteit geeft gehoor aan de aanbevelingen die door de 
visitatiecommissie van de Vrije Universiteit in mei 2017 zijn aangedragen.

Kanttekeningen
De nu voorgestelde gedragscodes zijn rechtstreeks overgenomen uit de modelgedragscodes die 
door de VNG medio 2015 zijn uitgebracht en is daardoor niet met betrokkenheid van de het 
college of de raad opgesteld/ aangepast.
Naar aanleiding van het collegevoorstel is er binnen het college onduidelijkheid ontstaan over 
artikel 2.1.2 van de Gedragscode Integriteit voor het college met betrekking tot het 
openbaarmaken van de inkomsten uit bezoldigde nevenwerkzaamheden. Het openbaar maken 
van deze inkomsten geldt niet voor deeltijdwethouders. Artikel 2.1.2 dient dan ook gezamenlijk 
gelezen te worden met het wettelijk kader van de tweede paragraaf, specifiek het vijfde bullitpunt 
onder Incompatibiliteiten en nevenfuncties. Hieruit blijkt dat het openbaar maken van inkomsten 
uit bezoldigde nevenwerkzaamheden alleen geldt voor voltijdwethouders. Deeltijdwethouders 
zijn op grond van de gedragscode uitgezonderd van de openbaarmaking van de 
neveninkomsten.
Het nu voorgestelde protocol zal in de praktijk moeten bewijzen of deze de juiste handvaten 
biedt voor het handelend op te treden bij vermoedens van integriteitschendigen van politieke 
ambtsdragers. Mede daarom is in artikel 1.2 van het protocol ruimte gelaten om de handelswijze 
nader te bepalen in gevallen waarin het protocol niet voorziet.
Meldingen die betrekking hebben op vermoeden van integriteitsschending door de 
burgemeester zullen eventueel ook aan de Commissaris van de Koning gemeld dienen te 
worden of ter behandeling aangeboden dienen te worden.
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Communicatie
Na vaststelling door uw raad zullen de gedragscodes en het protocol worden gepubliceerd zodat een 
ieder hiervan kennis kan nemen en zal op de website een pagina over het onderwerp integriteit 
worden opgenomen. Ook zullen deze worden opgenomen in het inwerkprogramma voor de nieuwe 
raad en het nieuwe college van B &W na de verkiezingen van 2018.

Financien, risico’s en indicatoren 
N.v.t.

Vervolg
Aangezien de gedragscodes, zoals deze nu worden voorgesteld, enkel een actualisering van de 
oude gedragscode zijn, 6n aangezien de voorgestelde gedragscodes geheel zijn gebaseerd op de 
modelgedragscodes, zijn deze zonder een consultatieronde bij de raad ter vaststelling aan de raad 
aangeboden. Aan het onderwerp ‘Integriteit en de gedragscodes’ zal verder aandacht worden 
besteed tijdens een workshop in het kader het inwerkprogramma van de nieuwe raad in maart en 
april 2018. De tweede workshop met betrekking tot integriteit wordt uiterlijk in 2020 georganiseerd.

22 augustus 2017 

Griffier Burgemeester
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Onderwerp
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Begrotingswijziging
N.v.t.

Datum raadsvergadering 
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Commissie 
12 September 2017

Registratie nummer 
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De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

Gelet op:
het voorstel van de griffier en de burgemeester van 22 augustus 2017; 
de bespreking in de commissie Bestuur en Financifen van 12 September 2017;

Besluit
1. De bij besluit van d.d. 7 december 2011 vastgestelde ‘Gedragscode politieke ambtsdragers 

Stichtse Vecht 2011’ in te trekken.
2. De ‘Gedragscode Integriteit volksvertegenwoordigers in de gemeente Stichtse Vecht’, zoals 

opgenomen in bijiage 1, vastte stellen.
3. De ‘Gedragscode Integriteit college van burgemeesters en wethouders in de gemeente Stichtse 

Vecht’, zoals opgenomen in bijiage 2, vast te stellen.
4. Het ‘Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente Stichtse 

Vecht’, zoals opgenomen in bijiage 3, vast te stellen.
5. Kennisnemen van het ’Jaarverslag Bestuurlijke Integriteit 2016’.

26 September 2017 

Griffi Voorzitter
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