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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
Het Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente Stichtse 
Vecht 2022 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van het Protocol vermoedens 
integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente Stichtse Vecht  2019. 
 
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. 
Een protocol draagt bij aan de zorgvuldigheid van dit proces.  
 
Bijlagen 

1. Protocol vermoedens integriteitschendingen politieke ambtsdragers gemeente 
Stichtse Vecht 2022. 

2. Protocol met wijzigingen t.o.v. 2019 zichtbaar. 
3. Toelichting op wijzigingen.  
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Met het aangepaste Protocol wordt beoogd de burgemeester een aangescherpt 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 
Het Protocol biedt de burgemeester richtsnoeren voor de uitvoering van artikel 170 
Gemeentewet.    
Het Protocol vermoedens integriteitschendingen politieke ambtsdragers gemeente Stichtse 
Vecht 2019 wordt met het vaststellen van het nieuwe Protocol geactualiseerd.  
 
Argumenten 
 
1.1 In het Protocol is opgenomen dat het Protocol na een periode van twee jaar wordt 

geactualiseerd. 
Op 1 oktober 2019 heeft de raad het ‘Protocol vermoedens integriteitsschendingen 
politieke ambtsdragers gemeente Stichtse Vecht 2019’ vastgesteld. De afgelopen twee 
jaar heeft de burgemeester een aantal meldingen van vermoedens van 
integriteitsschendingen conform de richtlijnen van dit Protocol behandeld. Hieruit zijn 
enkele verbeterpunten voor het Protocol naar voren gekomen welke zijn verwerkt in 
nieuwe Protocol. De verbeterpunten en de voorgestelde aanpassingen zijn tijdens het 
fractievoorzittersoverleg op 16 november 2021 besproken. Een toelichting op de 
voorgestelde aanpassingen is te vinden in bijlage 3. 

 
Kanttekeningen 
Vermoedens van integriteitsschendingen hebben veelal een eigen aard en omstandigheden 
en zijn daarmee niet altijd te vatten in een protocol. In het Protocol is daarom in artikel 1.3 
ruimte opgenomen om, indien de omstandigheden daarom vragen, af te wijken van het 
Protocol. 
 
Communicatie 
Het Protocol wordt na vaststelling op de gebruikelijke wijze gepubliceerd en op de website 
van de gemeente gezet. 
 
Financiën, risico’s en indicatoren 
Het vaststellen van het geactualiseerde Protocol heeft geen financiele consequenties.  
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10 mei 2022 
 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
 
 
Loco-gemeentesecretaris    Burgemeester 
M.J.J. Rommers     drs. A.J.H.T.H. Reinders 
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