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Commissie Bestuur & Financiën 
Naar aanleiding van de Commissie Bestuur en Financiën van 17 september zijn er een aantal 
tekstuele wijzigingen doorgevoerd in het voorgestelde protocol (versie 2019). Hieronder een 
overzicht van alle wijzigingen.  
 

 
Overzicht van de tekstuele wijzigingen n.a.v. de Commissie Bestuur en Financiën 17 september 
 
Artikel  Oorspronkelijke tekst (versie 2019) Wijziging  
1.1. Onder politieke ambtsdrager wordt verstaan: 

de burgemeester, de leden van het college, 
de leden van de raad en de leden van 
raadscommissies. Burgerleden van 
commissies zijn geen politieke ambtsdrager; 
niettemin zal in gevallen waarin sprake zou 
zijn van vermoedens van 
integriteitsschendingen van burgerleden van 
commissies, ook dit protocol gevolgd 
worden.     
 

Onder politieke ambtsdrager wordt verstaan: de 
burgemeester, de leden van het college, de 
leden van de raad en de leden van 
raadscommissies. 

2.2.  Anonieme meldingen worden in beginsel niet 
behandeld, tenzij de melding dusdanig 
concreet en ernstig is dat een nadere 
behandeling van de anonieme melding 
gerechtvaardigd is. Hierbij houdt de 
burgemeester rekening met de kwetsbare 
positie van politieke ambtsdragers en het 
gegeven dat de positie van de melder ten 
opzichte van de politieke ambtsdrager niet 
getoetst kan worden.  
 

Anonieme meldingen worden in beginsel niet 
behandeld. De burgemeester zal hier alleen bij 
zwaarwegende omstandigheden, die blijken uit 
de duiding van de anonieme melding, van 
afwijken.  
 

2.3.  De burgemeester bevestigt de ontvangst van 
de melding en verzoekt de melder om in 
deze fase discretie ten aanzien van de 
melding te betrachten. 
 

De burgemeester bevestigt schriftelijk de 
ontvangst van de melding en verzoekt de melder 
om in deze fase discretie ten aanzien van de 
melding te betrachten. 
 

3.2.  De burgemeester kan zich bij de duiding van 
de melding laten bijstaan door interne of 
externe deskundigen, bijvoorbeeld door het 
door het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
ingestelde Steunpunt Integriteitsonderzoek 
Politieke Ambtsdragers, zolang de 
onafhankelijkheid van het advies 
gewaarborgd is.  
 

De burgemeester kan zich bij de duiding van de 
melding laten bijstaan door onafhankelijke 
interne of externe deskundigen, bijvoorbeeld 
door het door het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken ingestelde Steunpunt 
Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers.  
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7.2.  Betrokken politieke ambtsdrager en getuigen 
zijn niet verplicht mee te werken aan het 
onderzoek. 
 
 

Van alle politieke ambtsdragers wordt verwacht 
dat zij meewerken aan een onderzoek, zij 
kunnen hiertoe echter niet worden verplicht.   
 

10.4. Na de meldings- en onderzoeksfase is het 
van belang dat de burgemeester 
verantwoording aflegt over zijn handelen. 
Daarbij past transparantie met inachtneming 
van de belangen onder artikel 10.1 
genoemd.  
 

Na afronding van de meldings- en 
onderzoeksfase is het van belang dat de 
burgemeester verantwoording aflegt over zijn 
handelen. Daarbij past transparantie met 
inachtneming van de belangen onder artikel 10.1 
genoemd.  
 

10.5. Jaarlijks informeert de burgemeester het 
college en de raad schriftelijk over de 
bestuurlijke integriteit waaronder de 
meldingen.  
 

Artikel 10.5 is verplaats naar het nieuwe artikel 
13 betreffende “Rapporteren en actualiseren”. 

13.1.  
(nieuw) 

- Jaarlijks informeert de burgemeester het college 
en de raad schriftelijk over de bestuurlijke 
integriteit waaronder de meldingen.  
 

13.2.  
(nieuw) 

- Dit Protocol wordt na een periode van twee jaar 
geactualiseerd.  
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