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Agendapunt Bevinding-Afspraak

Opening, voorzitter kiezen Afgesproken wordt dat Henk de Man het 
voorzitterschap op zich neemt.

Terugblik bijeenkomst 21 mei 2019 Er zijn geen specifieke punten uit de bijeenkomst naar 
voren gekomen die richting geven aan de inhoud van 
de Gedragscode. De bijeenkomst was destijds 
informatief en een vingeroefening in 
integriteitsvraagstukken.

Beelden ophalen over verwachtingen Verschillende mogelijkheden voor een gedragscode 

worden besproken:

- beknopt met essentiële onderwerpen;
- uitgebreid met voorbeelden.

Afgesproken wordt om zoveel mogelijk aan te sluiten 

bij de Handreiking integriteit van politieke 

ambtsdragers van de VNG (samen met het IPO en de 

UvW) en het Ministerie van BZK. Voorbeelden in de 

toelichting zijn gewenst als handvat bij de 

interpretatie van voor meerderlij uitleg vatbare 

begrippen. Ook wordt aanbevolen om slim te kijken 

naar goede codes van andere gemeenten. Als 

voorbeelden worden Sittard en Amsterdam genoemd. 

Verder wordt gevraagd om de gedragscodes van 

Neerijnen, Lingewaal en Geldermalsen (mits geschikt) 

te betrekken bij het opstellen van de Gedragscode 

voor West Betuwe.                                      

Proces voor totstandkoming 
Gedragscode en verdere 
integriteitsbevordering

Proces: de werkgroep bereidt een concept-
gedragscode voor, die aan de burgemeester wordt 
voorgelegd en via het Presidium met een 
raadsvoorstel aan de Raad ter besluitvorming wordt 
aangeboden. Mogelijk kan dit rond de zomer 
plaatsvinden.
Integriteitsbevordering: De werkgroep neigt naar een 
jaarlijks moment voor de raad om integriteit te 
bespreken om zo samen het integriteitsbewustzijn 
levendig te houden. De werkgroep staat ook positief 
ten opzichte van de gedachte om jaarlijks een test te 
houden, als dan niet gekoppeld aan een bijeenkomst. 



Een keuze wordt op een later moment gemaakt.

Onderwerpen inventariseren voor de 
Gedragscode

Aan de hand van een presentatie (bijgevoegd bij de 

vergaderstukken in GO) worden de volgende 

onderwerpen besproken en goed bevonden om op te 

nemen in de code:

- voorkomen van belangenverstrengeling;
- openbaar maken van (neven) functies en           

jaarlijks actualiseren;
- geheimhouding bij vermoeden van 

vertrouwelijk karakter van informatie;
- omgang met geschenken en gunsten;
- declareren van kosten;
- interpretatie en uitleg van de code;
- melden van schending van integriteit;
- integriteitsbevordering;
- te benaderen vertrouwenspersoon;
- onderlinge bejegening, tone of voice.

Naast deze punten wordt gevraagd om aandacht te 

schenken aan ondermijning en het gebruik van social 

media.

Voor de inkleuring wordt meegegeven om:

- Bij de interpretatie van de code eerst te kijken 
wat wettelijk juist/onjuist is.

- Voor de vertrouwenspersoon de mogelijkheid 
te bieden deze rol intern bij de burgemeester 
neer te leggen en extern bij de Nederlandse 
Vereniging voor Raadsleden. Op dit moment 
bestaat deze laatste mogelijkheid al. Henk 
Bouwmans en Gerhard Brunsveld zijn hiervoor 
aangewezen.

Verwachtingen voor de volgende 
bijeenkomst

De werkgroep verzoekt om na de april/mei 
schoolvakantie een vervolg bijeenkomst te plannen 
met de nieuwe griffier. Voor de bijeenkomst wordt 
een eenvoudig leesbare concept-code gemaakt met 
waar mogelijke keuzeopties en voorbeelden in de 
toelichting. 

Rondvraag Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Sluiting De vergadering wordt om 22.15 uur afgesloten.


