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Gemeente
Ondenverp
Gedragscode integriteit politiek ambtsdragers gemeente Oudewater 201 3.
Voorstel
Stel de ûGedragseode integriteit politiek alllbtsdragers gemeente Oudewater 20 1 3 ' vast.
Inleiding
Illtegl'iteit heeft alles te lnaken met de kwaliteit van llet openbaar bestuur. Ook kan
illtegriteit het vel4rouwen van de burgers in hun overheid maken of breken . De overheid
moet dus extra prioriteit geven aan illtegriteit temeer omdat zij werkt Iuet publieke
middelen en op veel terreiaen een Inolnopoliepositie heeft.
Op 4 februari 2005 heeft de raad vastgesteld de 'Nota ll|tegriteit genleente Oudewater
2005. Deze nota is voorzien van een gedragscode voor bestutlrders en alnbtenarell.
In april 20 1 1 hebben de Vereniging van Nedel'lalldse Gemeenten (VNG), het Illterprovillciaal
Overleg (IPO), de Unie van Watersclzappel) (UvW) en het Ministerie van Biiallelllalldse Zaken
en Kolzinkrijksrelaties (BZK) een Halldl'eikillg illtegriteit van politiek alnbtsdragers bij
gemeenten, provincies en watel'schappen' uitgebraclzt. In deze haladreikillg is een
modelgedragscode opgenomen welke als uitgangspunt voor ollderhavige lokale gedragscode
heeû gediend.
Outkwater
Raad
zljuli 2013
Bijgaand treft u ter vaststellillg aan de Gedragscode i|ltegriteit politiek ambtsdragers gemeente
Oudewater 20 13. Deze gedragscode integriteit is van toepassing op raadsleden, wethouders en
de burgelneester van Oudewater. De code wordt zoveel l'nogelijk naar analogie toegepast op
fortlmledell.
Argumenten
. lngevolge de artikelen 1 5 lid 3, 4 1 c lid 2 en 69 Iid 2 vml de Gelueentewet is het de
gemeenteraad die zowel voor de eigen leden als voor de burgelneester en de wethouders
een gedragscode vast stelt. Het rechtskarakter van een gedragscode is dat van een interne
regeling in aanvulling op geldende wettelijke regels, bijvoorbeeld over valsheid in
geschriûe, fraude, nevenfullcties en geheiluhouding.
* Het doel van de gedragscode is om de politiek ambtsdragers in Oudewater een houvast te
bieden bij het bepalen van normen omtrent de integriteit van het bestuur. De code bevat
kerllbegrippen en gedragsregels die een uitdrukking zijn van gedeelde normen en waarden.
Zo wordt voor zowel de politiek ambtsdragers als de inwoners van Oudewater inzichtelijk
aan welke gedragsregels de betrokkenelz zich gehouden achten. Politiek ambtsdragel's zijn
op de naleving van gedragscode aanspreekbaar. Hiermee wordt de integriteit van het
bestuur in Oudewater gewaarborgd, zodat de politiek alnbtsdragers gezagllebbelld kunnen
functioneren.
*
Na ruim 8 jaar is het goed om de gedragscode voor bestuurders te actualiserell aan de hand
van bovengenoemde halxdreiking uit april 20 1 l . De vorige handreikillg van de VNG E
dateerde uit 2001 . Gewijzigde wetgeving is in de nieuwe llalldreiking verankerd. 111 de :E E ' E: E
voorgestelde integriteitscode is ook de jurisprudentie aangaande de schijn van i E E
: ' . ' . : ' . . ' . ( . '
belangellverstrengeling venverkt.
Tevens is er een Wet in voorbereiding 0111 de rol van burgelneesters en conlmissarissehi vani
& ( (
de Koning (cdK s) bij het bevorderen van de integriteit wettelijk te verankeren. DE E : E :
Burgemeesters en cdlt's kunnen vanuit hun positie, evenals de voorzi|ers van
waterschappen, het thema integriteit agenderen toezicht houden en in voorkomellde
. ' . ' . . . ' . . . g
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gevallen optreden. Het onderwerp besttlurlijke integriteit gaat onderdeel uitmaken van de
podefeuille van de burgemeester. Met de voorgestelde gedragscode wordt hier al enigszins
op geanticipeerd door de burgemeester te benoemen als bewaker/stilnulator van de
bestuurlijke integriteit (artikel 1 .6). Hij is ook het eerste aanspreekpulat als het gaat om
illtegriteitvraagstukken.
111 de vool'gestelde nota is ook het dualistisclle bestuurslnodel verder uitgeNverkt.
Bijvoorbeeld: in gevallen waarin de code niet voorziet beslist niet meer de burgelneestel',
gehoord hebbende de fractievoorzi|ers als het om een raadslid gaat of het college als het
om collegeledell gaat, maar vindt bespreking in de ge|neellteraad plaats. En verder is
bijvoorbeeld de plaatsvervallgelld voorzitter van de raad het aallspreekpulzt voor de
btlrgemeester zelf.
De nota ilëtegriteit uit 2005 blijû dus wel van kracht voor alllbtellarel).
Financiële toelichting
Dit besluit heeû geen financiële gevolgen.
Achterliggende stukken
* de (concept) QGedragseode illtegriteit politiek alnbtsdragers gemeente Oudewater
20 l 3 ' ;
@ de ç Halldreiking illtegriteit van politiek alnbtsdragel's bij gemeenten, provincies en
waterschappen' van april 20 l 1 ' '
* de ç'Nota Illtegriteit gemeente Oudewater 2005 (met gedragseode voor bestuurders en
ambtenarenl'.
Communicatie
e de gedragscode wordt bekelldgemaakt via de gemeelltelijke infopagina in de
Ilsselbode en website;
. de gedragscode wordt gepubliceerd op de website onder de rubriek ûBestuur'
(www.oudewater.nl - Bestuur & Organisatie - Bestuur);
* alle politiek ambtsdragers (inclusief forumleden) ontvangen een kopie van de
gedragscode;
. na vaststelling bespreekt de burgenneester de gedragscode met iedere fractie
at-zonderlijk.
oudewater. 3 jun' 2413
y
L ..
/
mr ,-drs. P. Verhoeve
|.
bl'gelueester
Door de Raad is op 4 juli 20 l 3 met algemene stelnmen/' ' besloten:
de çGedragscode integriteit politiek alnbtsdragers gemeente Oudewater 201 3: vast te
stellen,
De griffier,
.|
f
('...' .--.
l .P.A. van Aalst
De voorzi|er, z'
.-'
,/
mr. rs. P. Verhoeve
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Inleiding
Deze gedl'agscode integriteit is van toepassing op raadsleden, wethouders en de burgemeester
van Oudewater. De code wordt zoveel mogelijk naar analogie toegepast op forumledell.
Het doel van deze gedragscode is om de politiek ambtsdragers ilà Oudewater een houvast
te bieden bij het bepalen van normen omtrent de integriteit van het bestuur. De code
bevat kernbegrippen en gedragsl-egels die een uitdruklting zijn van gedeelde normen en
waarden. Zo wordt voor zowel de politiek ambtsdragers als d' e inwoners van Oudewater
inzicl|telijk aan welke gedl-agsregels de betrokkenen zich gehouden achten. Politiek
ambtsdragers zijn op de naleving van gedragscode aanspreekbaar, Hiermee wordt de
integriteit van het bestuur in Oudewater gewaarborgd zodat de politiek ambtsdragers
gezaghebbend kunnen functioneren.
Het is de gemeenteraad die zowel voor de eigen Ieden (en forumleden) als voor de
burgemeester en de wethouders een gedl-agscode vast stelt. Deze verjlichting is geregeld
in de artikelen 1 5, lid 3 (raadsleden), 4 l c, Iid 2 (wethouders) en 69, lld 2 (burgemeester)
van de Gemeentewet.
Het rechtskarakter van een gedragscode is dat van een interne regeling in aanvulling op
geldende wettelijke regels, bijvoorbeeld over valsheid in geschriAe, fraude, lpevenfuncties
en geheimhoudillg.
De code bestaat uit twee onderdelen.
Deel 1 beschrijft een aantal kernbegrippen van integriteit en plaatst daarmee het vraagstuk
in een breder kader. Zij vormen als het ware de algemene uitgangspunten voor de
gedragscode.
Deel 11 bevat de feitelijke gedragsregels:
1 algemene bepalingell;
2 belangenverstrengeling,.
3 informatie,'
4 gescllenken, diensten en uitnodigingen',
5 voorzieningen, bestuurlijke uitgaven, onkostenvergoedingen en buitenlandse
dienstreizen.
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Deel 1 Kernbegrippen integriteit van politiek ambtsdragers
Raadsleden (en fol'umleden), wethouders en de burgemeester stellen bij hun handelen de
kwaliteit van het openbaar bestuur centraal. Integriteit van het openbaar bestuur is daarvoor
een belangrijke vool-ïvaarde. De belangen van de gemeente en in het verlengde daarvan die
van de burgers, zijn het primaire riclltsnoel'.
Illtegl'iteit houdt in dat de verantvvool'delijkheid die met de functie samenhangt wordt
aanvaard en dat er de bereidheid is om daarover verantwoordilag af te Ieggen. ledereen is
daarbij veralltvvoordelijk voor zijn eigen handelen.
Verantxvoording wordt intern afgelegd aan de gemeenteraads maar ook extern aan
organisaties en burgers voor wie gekozen volksveëegenwoordigers hun functie vervullen.
Een aantal kernbegrippen is daarbij Ieidend en plaatst integriteit in een breder perspectief:
Dienstbaarheid
Het handelen van een politiek ambtsdrager is altijd en volledig gericht op het belang van de
gemeente en op de organisaties en burgers die daar onderdeel van uit maken.
Functionaliteit
Het handelen van een politiek ambtsdragel' heeft een herkenbaar verband met de functie die
hij vervult in het bestuur.
Onalankelijkheid
Het handelen van een politiek ambtsdrager wordt gekenmerkt door onpadijdigheid, dat wil
zeggen dat geen vermenging optreedt met andere belangen en dat ook iedere schijn van een
dergelijke vermenging wordt vermeden.
Openheid
Het handelen van een politiek ambtsdrager is transparant, opdat optimale verantwoording
mogelijk is en de controlerelade organen volledig inzicht hebben in het handelen van de
politiek ambtsdrager en zijn beweegredel|en daarbij.
Betrouwbaarheid
Op een politiek ambtsdrager moet men kunnen rekenen. Die houdt zich aan zijn afspraken.
Kennis en informatie waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikt, wendt hij aan voor
het doel waarvoor die zijn gegeven.
Zorgvuldigheid
Het handelen van een politiek ambtsdrager is zodanig dat alle organisaties en burgers op
gelijke wijze en met respect worden bejegend en dat belangen van partijen op correcte wijze
worden afgewogen.
Deze kernbegrippen zijn de toetssteen voor de nu volgende gedragsafspl-akel). Gedragingen
moeten aan deze kernbegrippen getoetst kunnen worden.
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Deel 11 Gedragscode integriteit politiek ambtsdragers
1 Algemene bepalingen
l . 1 Deze gedragscode geldt voor politiek ambtsdragers', raadsleden, wethouders en de
burgemeester van de gemeente Oudewater. De code wordt zoveel mogelijk naar analogie
toegepast op forumleden.
I .2 De code is openbaar en voor iedereen gelnakkeliik toegankel i jk.
1 .3 Politiek ambtsdragers ontvangen bij hun aantred'en een exem; laar van deze code.
l .4 Een politiek ambtsdrager is aallspreekbaar op de naleving van deze code.
1 .5 Voor zowel raadsleden (en forumleden) als collegeleden is de bul'gemeestel'
aal|spreekpunt voor integriteitvraagstukken. Het aanspreekpunt voor de bul'gemeester is de
plaatsvervangend voorzitter van de gemeenter|d.
1 .6 De burgemeester treedt vanuit zijn functie van voorzitter van de gemeenteraad op als
bewaker/stimulator van de bestuurlijke integriteit.
1 .7 Voorziet deze gedragscode niet in een situatie dan vindt bespreking plaats in de
gemeenteraad.
2 Belan enverstrengeling
3
2. 1 Een politlek ambtsdrager doet opgave van zijn belangen in de breedste zin des woords,
voor zover (de schijn van) belangenverstrengeling aanwezig is of kan ontstaan (via de
geloofsbrieven).
2.2 Bij privaat-publieke samenwerkingsrelaties voorkomt de politiek ambtsdrager (de schijn
van) bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen. -
2.3 Een oud politiek ambtsdrager wordt het eerste jaar na de beëindiging van zijn
ambtstermijn uitgesloten van het tegen beloning verrichten van werkzaamheden voor de
gemeente Oudewater, behoudens de functie van buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand.
2.4 Indien de onalankelijke oordeelsvorming van een golitiek ambtsdrager over een
onderwerp in het geding kan zijn, geeft hij bij de besluitvormlng daarover aan in hoeverre het
onderwerp hem persoonlijk aangaat. IIA geval van (mogelijke) belangenverstrengeling op een
of meer agendapunten, heeft de politiek ambtsdrager zich oj verzoek van de burgemeester te
onthouden van beraadslagingen, het hanteren van raadslnstrumenten en het stemrecht,
aangezien een raadsbesluit in een voorkomend geval voorgedragell kan worden ter
vernietiging bij de Kroon.
2.5 Een politiek ambtsdragel', die familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins
ersoonlijte betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten of zaken aan de gemeente,
P
onthoudt zich van deelname aan de besluitvorming over de betreffende opdracht.
2.6 De Ieden van de raad maken openbaar welke andere functies dan het Iidm|tscl:ap van
de raad zij vervullen en of die functies bezoldigd zijn.
2.7 Collegeleden geven ten behoeve van de openbaarmaking van hun nevelpfuncties en q.q.
nevenfulacties aan voor welke erganisatie de functies worden verricht, wat het tijdsbeslag is
en of de functies bezoldigd ziin. -
2.8 Collegeleden behouden geen inkomsten uit een q.q. nevenfunctie, tenzij dat op grond van
de wet geheel of gedeeltelijk is toegestaan. De inkomsten komen ten goede aan de kas van de
gemeente.
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3 lnformatie
3. 1 Een politiek ambtsdrager gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij uit
hoofde van zijn ambt beschikt. Hij zorgt ervoor dat stukken l'net vedrouw'elijke gegevens
veilig worden opgeborgen en dat eolmputel'bestandel: beveiligd zijn.
3.2 Een politiek ambtsdrager verstrekt geen informatie die vedrouwelijk of geheim is.
3.3 Een politiek almbtsdragel' maakt niet ten eigen bate of ten bate' van zijn persoonlijke
betrekkingen gebruik van in de uitoefenillg van het ambt verkregen inforlmatie.
3.4 Een politiek ambtsdrager gaat verantwoord om met de e-mail- en illterlletfaciliteiten,
alsmede met de sociale media van de gemeente.
4 Geschenken, diensten en uitnodigingen
4.1 Een politiek ambtsdl'ager accepteert geen geschenken, faciliteiten of diensten indien zijn
onalankelijke positie hierdoor kan worden beïnvloed. In onderhandelingssituaties weigert
hij door betrokken relaties aangeboden geschenken of andere voordelen.
4.2 Geschenken en giften die een politiek ambtsdl'ager uit hoot'de van zijn functie ontvangt
en die een geschatte waarde van meer dan f 50,- vedegenwoordigen zijn eigendom van de
gemeente, Er wordt een gemeentelijke bestemming voor gezocht. Geschenken en giften die
een waarde van f 50,- of minder vedegenwoordigen, kunnen worden behouden.
4.3 Geschenken en giften worden niet op het huisadres ontvangen. Indien dit toch is gebeurd,
meldt een collegelid dit aan het college van burgemeester en wethouders en een raadslid (en
forumlid) aan de gemeenteraad, waarna een besluit over de bestemming van het geschenk
wordt genomen.
4.4 Aanbiedingen voor privéwerkzaamheden of kortingen op privégoederel: die (de schijn
van) samenhang vertonen met de functîe van politiek ambtsdrager mogen niet geaccepteerd
worden.
4,5 Een politiek almbtsdrager bespreekt in het bestuursorgaan waar hij deel van uit maakt
uitnodigil|gen voor excursies en evenementen op kosten van derden.
5 Voorzieningen, bestuurlijke uitgaven, onkostenvergoedingen en buitenlandse
dienstreizen
5. l Uitgaven worden uitsluitend vergoed als de hoogte en de functionaliteit ervan kunnen
worden aangetoond. Een politiek ambtsdrager is terughoudend bij het in rekening brengen
van uitgaven die zich op het grensvlak van privé en publiek bevindl n.
5.2 Een politiek ambtsdrager declareert geen kosten die reeds op andere wijze worden
vergoed.
5.3 In geval van twijfel over een declaratie of over het correct gebruik van een gemeentelijke
creditcard door een bestuurder wordt dit voorgelegd aan de burgemeester.
5.4 Een politiek ajmbtsdrager die het voornemen heeû uit hoofde van zijn functie een
buitenlandse reis (daaronder valt ook een reis naar de Ianden van het Koninkrijk in de
Caraïben en de BEseilanden) te maken of is uitgenodijd voor een buitenlandse reis of
werkbezoek op kosten van derden, heeft vooraf toestemlmlng nodig van het bestuursorgaan
waar hij deel van uitmaakt. Het gemeentelijk belang van de reis is doorslaggevend voor de
besluitvorming.
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5.5 Een politiek ambtsdragel' meldt het voornemen tot een buitenlandse reis of een
uitnodiging daartoe als bedoeld onder 5.4 aan het bestuursorgaan waarvan hij deel uit maakt
en verschaft daarbij informatie over het doel van de reis, de- bijbehorende
beleidsovel'|vegingen, de samenstelling van het gezelscl|ap, de geraamde kosten en de wijze
waarop van de reis verslag wordt gedaan.
5.6 Het ten laste van de gemeente meereizen van de partner van een politiek ambtsdl-agel-
naar en in het buitenland is uitsluitend toegestaan wanneer dit gebeurt op uitnodigillg van de
ontvangende pal-tij en het belang van de gemeente daarmee gediend is. Het meereizen van de
pal-tner wordt bij de besluitvorlning betrokken.
5.7 Het anderszins meereizen naar en in het buitenland van derden op kosten van de
gemeente is niet toegestaan. Het meereizen van derden op eigen kosten is weliswaar niet
verboden maar wordt in het algemeen ontraden. In ieder geval wordt dit bij de
besluitvorming betrokken. '
5.8 Het verlengen van een buitelllalldse dienstreis voor privédoeleinden is slechts beperkt
toegestaan en moet betrokken worden bij de besluitvol'ming. De extra reis- en vel'blijAosten
komen volledig voor rekening van de politiek anabtsdragel'.
6 Slotbepaling
6. 1 De çGedragscode integriteit politiek ambtsdragers gemeente Oudewater 20 1 3: treedt in
werking op 5 juli 20 1 3.
6.2 De à'Nota Illtegriteit gemeente Oudewater 2005', vastgesteld door de gemeentel'aad op 3
februari 2005, komt per 5 juli 20 l 3 te vervallen, voor wat betreft het onderdeel gedragscode
voor bestuurders.
Aldus vastgestelEd in de openbare l-aadsvergadering van 4juli 201 3.
De griftier, .
Q.. .
mr .P.A. van Aalst
#
De voorzittery
g' ;.''
,'
m -. drs. P. Verhoeve


