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Memo (IR13.0358)

 
 

Datum: 4 december 2013 

Aan: het presidium (16 december 2013)  

Van: M. Huisman, raadsgriffier 

Onderwerp: Gedragscode politieke ambtsdragers gemeente Den Helder 2014 
 
 
Op 2 april 2012 heeft de gemeenteraad de ‘Gedragscode bestuurlijke integriteit voor 
gemeenteraadsleden 2012’ vastgesteld. Daarbij is tevens besloten deze code na een jaar te 
evalueren. Inmiddels is in september 2013 een tweede gewijzigde druk verschenen van de 
Handreiking integriteit van politiek ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen, 
inclusief een model gedragscode (verder te noemen: de handreiking). Op basis van deze handreiking 
is een nieuwe concept-gedragscode opgesteld. De nieuwe gedragscode gaat gelden voor alle 
gemeentelijke politieke ambtsdragers en vervangt daarmee niet alleen de ‘Gedragscode bestuurlijke 
integriteit voor gemeenteraadsleden 2012’, maar ook de ‘Gedragscode voor het college van 
burgemeester en wethouders, deel II A, van 12 maart 2003.  
 
Hieronder worden de voornaamste verschillen van de ‘Gedragscode politieke ambtsdragers gemeente 
Den Helder 2014’ ten opzichte van de handreiking toegelicht. 
 
Artikel 1 
In de leden 4 is opgenomen dat de politieke ambtsdragers de code ondertekenen. Daarnaast is in lid 6 
opgenomen dat de code overeenkomstig van toepassing is op commissieleden. 
 
Artikel 2 
Betreffen de leden 1 en 8, waarin is toegevoegd dat de gegevens openbaar worden gemaakt en in 
een register ter inzage liggen bij de griffier.  
 
Artikel 4 
In de leden 4 en 6 is een drempelbedrag opgenomen en is omschreven hoe de burgemeester met een 
geschenk of gift dient om te gaan. 
 
Artikel 5 
In lid 2 zijn criteria opgenomen die de functionaliteit van uitgaven bepaald. Daarnaast is een 
procedure toegevoegd voor het geval dat er twijfel is over een declaratie van leden van de raad, 
wethouders en de burgemeester (lid 5). Voorts is opgenomen dat in geval van een buitenlandse reis 
de politiek ambtsdrager informatie daarover vooraf geeft aan het bestuursorgaan waar hij deel van uit 
maakt. Het verstrekken van een jaarlijks overzicht van de gemaakte meerdaagse buitenlandse 
dienstreizen alsmede uit hoofde van nevenfuncties is opgenomen in het elfde lid.  
 
Artikel 6 t/m 8 
Betreffen bepalingen omtrent omgangsvormen en de wijze waarop de voorzitter van de raad en het 
college in geval van escalatie daartegen kan optreden.  
 
 
Het presidium wordt voorgesteld: 
1. De concept Gedragscode politieke ambtsdragers gemeente Den Helder 2014 te bespreken; 
2. De griffier op te dragen een raadsvoorstel- en besluit voor te bereiden.  
 


