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Handreiking integriteit van politiek ambtsdragers 
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tweede gewijzigde druk, september 2013 
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• Handreiking integriteit van politiek ambtsdragers 
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tweede gewijzigde druk, september 2013 
(IR14.0013) 

• Gedragscode bestuurlijke integriteit voor 
gemeenteraadsleden 2012 (RB12.0087). 

Onderwerp: Gedragscode politieke ambtsdragers gemeente Den Helder 2014 

Gevraagd besluit: 
De Gedragscode politieke ambtsdragers gemeente Den Helder 2014 vaststellen. 

Publiekssamenvatting 
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 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. 

Inleiding 
Integriteit van handelen door politiek ambtsdragers is in het openbaar bestuur een belangrijke voorwaarde. Met 
het onderschrijven van de Gedragscode politieke ambtsdragers gemeente Den Helder 2014 accepteert u de 
verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt en toont u de bereidheid om daarover verantwoording af te 
leggen. Bij bestuurlijke integriteit zijn algemeen geaccepteerde normen daarom van belang. 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Dit voorstel heeft in de eerste plaats tot doel de in de Gemeentewet vereiste gedragscode voor politieke 
ambtsdragers te actualiseren. Daarnaast wordt beoogd de politieke ambtsdragers van de gemeente Den Helder 
normen en handvatten (leidraad) te geven als toetsingskader en waarborg voor integer handelen in de politiek 
en het bestuur. 

Kader 
De artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 96 lid 2 van de Gemeentewet bepalen dat de raad een gedragscode vaststelt 
voor zijn eigen leden, de wethouders en de burgemeester. 

Argumenten 
De gemeentelijke gedragscode is grotendeels gebaseerd op de voornoemde handreiking. 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. 
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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. 

Met het vaststellen van alleen een gedragscode kan niet worden volstaan. Integriteit dient doorlopend aandacht 
te krijgen en begint bij het aantreden van een politieke ambtsdrager. Ook is het noodzakelijk het register van 
nevenfuncties bij te houden. Bovendien verdient het aanbeveling om, niet gerelateerd aan een concreet 
onderwerp, integriteit tenminste eenmaal per jaar (januari/februari) te agenderen voor het presidium en 
de raad. 

Wij stellen u voor de voorliggende Gedragscode politieke ambtsdragers gemeente Den Helder 2014 
overeenkomstig vast te stellen. 

Maatschappelijk draagvlak 
Met de Gedragscode politieke ambtsdragers gemeente Den Heider 2014 wordt beoogd het draagvlak en het 
vertrouwen bij de burgers te vergroten. 

Financiële consequenties 

Het voorgestelde besluit heeft geen financiële gevolgen. 

Communicatie 
Na de besluitvorming wordt via 'Raad en Daad' aandacht besteed aan de gewijzigde gedragscode. Daarnaast 
wordt aan de raadsleden en commissieleden een exemplaar van de gewijzigde gedragscode ter beschikking 
gesteld. Daarnaast vindt na vaststelling door uw raad op de gebruikelijke wijze de bekendmaking plaats in de 
Openbare kennisgevingen in het stadsnieuws en langs elektronische weg. De Gedragscode politieke 
ambtsdragers gemeente Den Helder 2014 treedt direct na vaststelling in werking. 
Realisatie 
Na de vaststelling wordt de Gedragscode politieke ambtsdragers gemeente Den Helder 2014 op de hierboven 
aangegeven wijze gepubliceerd. 

Den Helder, 16 januari 2014 

Den Helder. gemgewte 
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