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Gedragscode

Paragraaf 1

Algemene bepalingen

Artikel 1.1
Deze gedragscode geldt voor politieke ambtsdragers. Hiertoe worden raadsleden, leden van de
raadscommissies1, de burgemeester en de wethouders gerekend. De gedragscode richt zich ook tot
de raad, de raadscommissies en het college van B&W als geheel.
Artikel 1.2
Deze gedragscode is openbaar en via internet beschikbaar.

Paragraaf 2

Voorkomen van belangenverstrengeling

Artikel 2.1
1. Een raadslid of raadscommissielid levert de griffier de informatie aan over de (neven)
functies die openbaar moeten worden gemaakt. Dit doet hij/zij bij aanvang van het
raadslidmaatschap en daarna jaarlijks. Tevens wordt, indien gaande het lidmaatschap nieuwe
(neven)functies worden aanvaard of de omstandigheden met betrekking tot bestaande
(neven)functies wijzigen, de informatie die hierop betrekking heeft binnen één week
aangeleverd bij de griffier.
2. De informatie betreft in ieder geval:
a. De omschrijving van de (neven)functie;
b. De organisatie waarvoor de (neven)functie wordt verricht;
c. Of het een (neven)functie betreft uit hoofde van het raadslidmaatschap; en
d. Of de (neven)functie bezoldigd of onbezoldigd is.
3. De griffier legt hiervoor een register aan en beheert dit register. Het register is openbaar en
via internet beschikbaar.
4. De informatie, bedoeld in lid 2, wordt tevens openbaar gemaakt door terinzagelegging van
een opgave op het gemeentehuis.
Artikel 2.2
1. De burgemeester vervult geen nevenfuncties waarvan de uitoefening ongewenst is met het
oog op de goede vervulling van haar burgemeestersambt of op de handhaving van haar
onpartijdigheid en onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin.
2. De burgemeester meldt haar voornemen tot aanvaarding van een nevenfunctie, anders dan
uit hoofde van haar burgemeestersambt, aan de raad.
3. De burgemeester levert de gemeentesecretaris de informatie aan over de nevenfuncties die
openbaar moeten worden gemaakt. Dit doet zij bij aanvang van het ambt en daarna jaarlijks.
Tevens wordt, indien gaande het ambt nieuwe nevenfuncties worden aanvaard of de
omstandigheden met betrekking tot bestaande nevenfuncties wijzigen, de informatie die
hierop betrekking heeft binnen één week aangeleverd bij de gemeentesecretaris.
4. De informatie betreft in ieder geval:
a. De omschrijving van de nevenfunctie;
b. De organisatie waarvoor de nevenfunctie wordt verricht;
c. Of het een nevenfunctie betreft uit hoofde van het ambt;
d. Of de nevenfunctie bezoldigd of onbezoldigd is;
e. Indien de nevenfunctie bezoldigd is, wordt de hoogte van de inkomsten daaruit vermeld;
1

Artikel 4 lid 3 sub a van de Verordening op de raadscommissies van de gemeente Heerde verklaart de
artikelen 10 t/m 15 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing op leden van de raadscommissies.
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f. Indien de nevenfunctie bezoldigd is, wordt ook de tijdsbesteding vermeld.
5. De gemeentesecretaris legt hiervoor een register aan en beheert dit register. Het register is
openbaar en via internet beschikbaar.
6. De informatie, genoemd in lid 4, wordt tevens openbaar gemaakt door terinzagelegging op
het gemeentehuis, uiterlijk op 1 april na het kalenderjaar waarin de inkomsten zijn genoten.
Artikel 2.3
1. Een wethouder vervult geen nevenfuncties waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog
op een goede vervulling van zijn wethouderschap.
2. Een wethouder meldt zijn voornemen tot aanvaarding van een nevenfunctie aan de raad.
3. De wethouder levert de gemeentesecretaris de informatie aan over de nevenfuncties die
openbaar moeten worden gemaakt. Dit doet hij/zij bij aanvang van het ambt en daarna
jaarlijks. Tevens wordt, indien gaande het ambt nieuwe nevenfuncties worden aanvaard of de
omstandigheden met betrekking tot bestaande nevenfuncties wijzigen, de informatie die
hierop betrekking heeft binnen één week aangeleverd bij de gemeentesecretaris.
4. De informatie betreft in ieder geval:
a. De omschrijving van de nevenfunctie;
b. De organisatie waarvoor de nevenfunctie wordt verricht;
c. Of het al dan niet een nevenfunctie betreft uit hoofde van het ambt;
d. Of de nevenfunctie bezoldigd of onbezoldigd is;
e. Indien de nevenfunctie bezoldigd is, vermelden fulltime wethouders ook de hoogte van de
inkomsten daaruit. Onder inkomsten wordt verstaan: loon in de zin van artikel 9 van de
Wet op de loonbelasting 1964, verminderd met de eindheffingsbestanddelen bedoeld in
artikel 31 van die wet.
f. Indien de nevenfunctie bezoldigd is, vermelden fulltime wethouders ook de
tijdsbesteding.
5. De gemeentesecretaris legt hiervoor een register aan en beheert dit register. Het register is
openbaar en via internet beschikbaar.
6. De informatie, genoemd in lid 4, wordt tevens openbaar gemaakt door terinzagelegging op
het gemeentehuis (in geval van fulltime wethouders: uiterlijk op 1 april na het kalenderjaar
waarin de inkomsten zijn genoten).
Artikel
1.
2.
3.

2.4
De burgemeester en de wethouders handelen in de uitoefening van hun ambt niet zodanig
dat zij vooruitlopen op een functie na aftreden.
Indien een wethouder tijdens zijn ambt een functie wil aanvaarden die hij na zijn aftreden als
wethouder gaat uitoefenen, dan bespreekt hij dit voornemen met de burgemeester.

Artikel 2.5
1. Het college van B&W draagt de burgemeester en een wethouder niet eerder dan een jaar na
aftreden voor als kandidaat voor benoeming tot commissaris dan wel bestuurslid van een
verbonden partij.
2. Onder verbonden partij wordt verstaan hetgeen in artikel 1.1 van het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten en in artikel 4.1 van het Waterschapsbesluit wordt
vermeld.
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Paragraaf 3

Informatie

Artikel 3.1
Een politiek ambtsdrager zorgt ervoor dat vertrouwelijke en geheime informatie waarover hij
beschikt veilig wordt bewaard.
Artikel 3.2
Een politiek ambtsdrager maakt niet ten eigen bate of ten bate van derden gebruik van in de
uitoefening van het ambt verkregen, niet-openbare informatie.

Paragraaf 4

Omgang met geschenken en uitnodigingen

Artikel 4.1
1. Een politiek ambtsdrager accepteert geen geschenken, faciliteiten, diensten en uitnodigingen
als zijn onafhankelijke positie hierdoor kan worden beïnvloed.
2. Een collegelid is terughoudend met het accepteren van geschenken en meldt in het college
alle geschenken, faciliteiten, diensten en uitnodigingen die hem/haar worden aangeboden en
die een waarde van meer dan €50,00 hebben. Dit geldt ook bij ontvangst op het huisadres.
In het college wordt besproken of het geschenk/de dienst/de faciliteit/de uitnodiging gezien
de omstandigheden kan worden aanvaard.
3. Een raadslid of raadscommissielid is terughoudend met het accepteren van geschenken en
meldt aan de raadsgriffier alle geschenken, faciliteiten, diensten en uitnodigingen die
hem/haar worden aangeboden en die een waarde van meer dan €50,00 hebben. Dit geldt
ook bij ontvangst op het huisadres. De griffier maakt de afweging of het geschenk/de
dienst/de faciliteit/de uitnodiging gezien de omstandigheden kan worden aanvaard. Bij twijfel
overlegt de raadsgriffier met de fractievoorzitters.
4. Er is een openbaar geschenkenregister. Het college beheert dit openbare geschenkenregister.
De in artikel 1.1 bedoelde ambtsdragers dienen geschenken met een waarde boven de €50,te melden bij het college, die de melding opneemt in het openbare geschenkenregister. Het
openbare geschenkenregister is te raadplegen op de website van de gemeente.

Paragraaf 5

Gebruik van voorzieningen van de gemeente

Artikel 5.1
1. Het bestuursorgaan richt de financiële en administratieve organisatie zodanig in dat er een
getrouw beeld mogelijk is van de juistheid en rechtmatigheid van de uitgaven. Daarnaast
worden er heldere procedures gehanteerd over de wijze waarop functionele uitgaven
rechtstreeks in rekening worden gebracht of kunnen worden gedeclareerd bij de gemeente.
2. Een politiek ambtsdrager verantwoordt zich over zijn gebruik van de voorzieningen volgens
de in het kader van het eerste lid vastgelegde regels en procedures.
Artikel 5.2
Een politiek ambtsdrager declareert geen kosten die reeds op andere wijze worden vergoed.
Artikel 5.3
Gebruik van voorzieningen en eigendommen van de gemeente ten eigen bate of ten bate van
derden is niet toegestaan, tenzij hier andere afspraken over gemaakt zijn.
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Paragraaf 6

Social media

Artikel 6.1
Voor het gebruik van social media gelden twee uitgangspunten:
a. Politieke ambtsdragers behandelen elkaar en andere collega’s respectvol;
b. Informatie, die vertrouwelijk of geheim is of waarbij men kan vermoeden dat
openbaarmaking schade toebrengt aan de gemeente, wordt niet gepubliceerd.

Paragraaf 7

Uitvoering gedragscode

Artikel 7.1
De gemeenteraad bevordert de eenduidige interpretatie van deze gedragscode. Ingeval van leemtes
en onduidelijkheden in de gedragscode voorzien zij daar in.
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Bijlage: wettelijk kader en toelichting
Het rechtskarakter van de gedragscode is dat van een interne regeling, als nadere invulling en
concretisering van de wettelijke regels. De gedragscode bevat in aanvulling op wettelijke regels
gedragsnormen en regels over procedures die de transparantie van het handelen van politieke
ambtsdragers evenals van de besluitvorming over en de naleving van de normen vergroten. Zij
vormt een beoordelingskader en leidraad bij twijfel, vragen en discussies. De regels zijn door de
politieke ambtsdragers in gezamenlijk debat vastgesteld, waarbij sprake is van zelfbinding. In dit
licht moeten de regels in de code dan ook worden gezien. Dit maakt de gedragscode evenwel niet
vrijblijvend. Het niet naleven van de gedragscode heeft geen rechtsgevolgen, maar het kan wel
politieke gevolgen opleveren. Politieke ambtsdragers kunnen op de naleving van de gedragscode
worden aangesproken en zij dienen zich over de naleving ervan te kunnen verantwoorden. Het niet
naleven van de gedragscode kan dus onderdeel worden van het politieke debat.
Bij de gedragscode hoort een wettelijk kader. In een aantal gevallen verdient een artikel uit de
gedragscode ook een toelichting. Het wettelijk kader en de toelichting worden hier weergegeven.

Paragraaf 1

Algemene bepalingen

Wettelijke grondslag
De gemeenteraad stelt een gedragscode vast voor haar leden, voor leden van de raadscommissies
en voor leden van het college van B&W.
(Artikel 15 lid 3 (jo. artikel 4 lid 3 sub a van de Verordening op de raadscommissies van de
gemeente Heerde), artikel 41c lid 2 en artikel 69 lid 2 Gemeentewet)

Paragraaf 2

Voorkomen van belangenverstrengeling

Wettelijk kader - Afleggen eed of belofte
Alvorens hun functie te kunnen uitoefenen, leggen de raadsleden en raadscommissieleden in de
vergadering, in handen van de voorzitter, de volgende eed (verklaring en belofte) af:
“Ik zweer (verklaar) dat ik om tot raadslid (of: raadscommissielid) benoemd te worden, rechtstreeks
noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of
beloofd. Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks
noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer (beloof)
dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als
raadslid (of:raadscommissielid) naar eer en geweten zal vervullen.”
(Artikel 14 Gemeentewet (jo. artikel 4 lid 3 sub a van de Verordening op de raadscommissies van de
gemeente Heerde)
Wethouders en de burgemeester leggen, alvorens hun functie te kunnen uitoefenen, de volgende
eed (verklaring en belofte) af:
“Ik zweer (verklaar) dat ik om tot het ambt benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder
welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer (verklaar
en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk
of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de
Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten uit het ambt naar eer en geweten
zal vervullen.”
(Artikel 41a en artikel 65 Gemeentewet)
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YDQEHQRHPLQJDOVFRPPLVVDULVRIEHVWXXUVOLGYDQHHQµYHUERQGHQSDUWLM¶JHUHJHOGRIZHONRUW
VDPHQJHYDWYDQHHQRUJDQLVDWLHZDDULQGHJHPHHQWHHHQEHVWXXUOLMNHQILQDQFLHHOEHODQJKHHIW
+LHUPHHZRUGWPRJHOLMNHYULHQGMHVSROLWLHNYRRUNRPHQHQKHWULVLFRRSYHUVWUHQJHOLQJYDQ
SHUVRRQOLMNHHQIXQFWLRQHOHEHODQJHQZRUGWYHUPHGHQ

+HWEHJULSµYHUERQGHQSDUWLM¶LVRQWOHHQGDDQKHWµ%HVOXLWEHJURWLQJHQYHUDQWZRRUGLQJSURYLQFLHVHQ
JHPHHQWHQ¶'DDULQVWDDWGDWHHQYHUERQGHQSDUWLMHHQSULYDDWUHFKWHOLMNHRISXEOLHNUHFKWHOLMNH
RUJDQLVDWLHLVZDDULQGHSURYLQFLHRIJHPHHQWHHHQEHVWXXUOLMNHQHHQILQDQFLHHOEHODQJKHHIW(HQ
ILQDQFLHHOEHODQJZRUGWJHGHILQLHHUGDOVHHQDDQGHEHWURNNHQRUJDQLVDWLHWHUEHVFKLNNLQJJHVWHOG
EHGUDJGDWQLHWYHUKDDOEDDULVLQGLHQGLHRUJDQLVDWLHIDLOOLHWJDDW RQGHUVFKHLGHQOLMNKHWEHGUDJ
ZDDUYRRUDDQVSUDNHOLMNKHLGEHVWDDW LQGLHQGHRUJDQLVDWLHKDDUYHUSOLFKWLQJHQQLHWQDNRPW
2QGHUHHQµEHVWXXUOLMNEHODQJ¶ZRUGWYHUVWDDQ]HJJHQVFKDSKHW]LMXLWKRRIGHYDQ
YHUWHJHQZRRUGLJLQJLQKHWEHVWXXUKHW]LMXLWKRRIGHYDQVWHPUHFKW



3DUDJUDDI



,QIRUPDWLH


:HWWHOLMNNDGHU*HKHLPKRXGLQJ
• (HQLHGHUGLHLVEHWURNNHQELMGHXLWYRHULQJYDQGHWDDNYDQHHQEHVWXXUVRUJDDQHQGDDUELM
GHEHVFKLNNLQJNULMJWRYHUJHJHYHQVZDDUYDQKLMKHWYHUWURXZHOLMNHNDUDNWHUNHQWRI
UHGHOLMNHUZLMVPRHWYHUPRHGHQHQYRRUZLHQLHWUHHGVXLWKRRIGHYDQDPEWEHURHSRI
ZHWWHOLMNYRRUVFKULIWWHU]DNHYDQGLHJHJHYHQVHHQJHKHLPKRXGLQJVSOLFKWJHOGWLVYHUSOLFKW
WRWJHKHLPKRXGLQJYDQGLHJHJHYHQVEHKRXGHQVYRRU]RYHUHQLJZHWWHOLMNYRRUVFKULIWKHP
WRWPHGHGHOLQJYHUSOLFKWRIXLW]LMQWDDNGHQRRG]DDNWRWPHGHGHOLQJYRRUWYORHLW
$UWLNHO$OJHPHQHZHWEHVWXXUVUHFKW 
• %XUJHPHHVWHUHQZHWKRXGHUVNXQQHQRSJURQGYDQHHQEHODQJJHQRHPGLQDUWLNHOYDQGH
:HWRSHQEDDUKHLGYDQEHVWXXUJHKHLPKRXGLQJRSOHJJHQ2RNGHEXUJHPHHVWHUKHHIWGLH
EHYRHJGKHLG'HJHKHLPKRXGLQJVSOLFKWPRHWZRUGHQEHYHVWLJGGRRUGHUDDG2RNGHUDDG
RQGHUVFKHLGHQOLMN GHYRRU]LWWHUYDQ HHQUDDGVFRPPLVVLHNDQJHKHLPKRXGLQJRSOHJJHQ
$UWLNHOHQHQ*HPHHQWHZHW 
• +HWVFKHQGHQYDQGHJHKHLPKRXGLQJVSOLFKWLVHHQPLVGULMI
$UWLNHO:HWERHNYDQ6WUDIUHFKW 

7RHOLFKWLQJELMGHDUWLNHOHQHQXLWGHJHGUDJVFRGH
+HWLVEHODQJULMNRPQDDVWUHJHOVYRRUJHKHLPKRXGLQJRRNGHMXLVWHPDDWUHJHOHQWHWUHIIHQRPWH
YRRUNRPHQGDWRQEHYRHJGHQYHUWURXZHOLMNHHQRIJHKHLPHJHJHYHQVNXQQHQEH]LWWHQUDDGSOHJHQ
RIEHVFKDGLJHQ'DDUELMPRHWLQGHGLJLWDOHVHWWLQJZRUGHQJHGDFKWDDQGHEHYHLOLJLQJYDQGH
FRPSXWHUVPDUWSKRQHVHGPHWZDFKWZRRUGHQHQKHWQLHWRQEHKHHUGDFKWHUODWHQYDQ86%VWLFNV
PHWYHUWURXZHOLMNHJHKHLPHLQIRUPDWLH,QKHWµ,QWHJULWHLWVEHOHLGYRRUSROLWLHNHDPEWVGUDJHUVYDQGH
JHPHHQWH+HHUGH¶LVEHVFKUHYHQZHONHPDDWUHJHOHQDDQZH]LJ]LMQ




3$0-*UDDWµ7HNVW &RPPHQWDDUELMDUWLNHOE*HPHHQWHZHW QHYHQIXQFWLHVZHWKRXGHU ¶DSULO
ZZZNOXZHUQDYLJDWRUQO
%LMODJH*HGUDJVFRGHLQWHJULWHLWSROLWLHNHDPEWVGUDJHUVJHPHHQWH+HHUGHGHFHPEHUYHUVLH





Paragraaf 4

Omgang met geschenken en uitnodigingen

Wettelijk kader - Afleggen eed of belofte
De eed of belofte die het raadslid (of raadscommissielid) op grond van artikel 14 van de
Gemeentewet (jo. artikel 4 lid 3 sub a van de Verordening op de raadscommissies van de gemeente
Heerde) moet afleggen, en die wethouders en de burgemeester op grond van de artikelen 41a en 65
van de Gemeentewet moeten afleggen, heeft onder meer betrekking op het geven, aannemen of
beloven van giften, gunsten of geschenken (zie voor de wettekst inzake de eed of belofte, het
wettelijk kader van paragraaf 2 over de bepalingen ter voorkoming van belangenverstrengeling).
Toelichting bij artikel 4.1 uit de gedragscode
Artikel 4.1
In de gedragscode is uitgangspunt dat geschenken, faciliteiten, diensten en uitnodigingen niet
worden geaccepteerd als hiermee de onafhankelijke positie van een politiek ambtsdrager kan
worden beïnvloed. Dat is in ieder geval aan de orde in onderhandelingssituaties.
Ten aanzien van uitnodigingen gaat het in dit artikel om uitnodigingen voor activiteiten die in de
functie als politiek ambtsdrager worden aanvaard. Uitnodigingen die worden aanvaard in de
hoedanigheid van lid van een politieke partij vallen hier dus niet onder.

Paragraaf 5

Gebruik van voorzieningen van de gemeente

Wettelijk kader - Geen andere inkomsten
Wethouders en de burgemeester genieten geen andere vergoedingen ten laste van de gemeente
dan die bij of krachtens wet toegestaan zijn.
(Artikelen 44 en 66 Gemeentewet).
Wettelijk kader - Procedure van declaratie3
Er zijn voor raadsleden, raadscommissieleden en wethouders declaratievoorschriften opgenomen in
de ‘Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Heerde 2014’. Het
gaat hierbij over de wijze van declaratie van vooruit betaalde (zakelijke) kosten en over
rechtstreekse facturering van (zakelijke) kosten. De burgemeester volgt deze lijn ook.
Toelichting bij de artikelen 5.1 t/m 5.3 van de gedragscode
Artikel 5.1
Aan raadsleden, raadscommissieleden en collegeleden worden rechtspositionele voorzieningen,
vergoedingen en andere verstrekkingen geboden die een goed functioneren mogelijk maken. Wat
betreft de uitwerking van de principes van dit stelsel wordt verwezen naar de ‘Verordening
rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Heerde 2014’.
Uitgangspunt is dat zo weinig mogelijk uitgaven door de politieke ambtsdrager zelf worden gedaan
via zijn of haar privérekening. Geldstromen tussen de rekening van het bestuursorgaan en de
persoonlijke rekening van de politieke ambtsdrager maken een zwaardere controle op de uitgaven
noodzakelijk.
Een politiek ambtsdrager zal zich uiteraard nauwgezet moeten houden aan de regels en procedures
die er met het oog hierop voor hem of haar gelden.

3

De procedure is afkomstig van de modelverordeningen van de VNG en het IPO.
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Artikel 5.2
Dit artikel spreekt voor zich en behoeft geen nadere toelichting.
Artikel 5.3
Stelregel is dat privégebruik van gemeentelijke voorzieningen niet is toegestaan.

Paragraaf 6

Social Media

Toelichting bij artikel 6.1 uit de gedragscode
Artikel 6.1
Social media heeft in de afgelopen jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt. Ook in het openbaar
bestuur neemt het gebruik ervan toe. Social media biedt voordelen, zoals het delen van kennis en
open communicatie. Er zijn echter ook risico’s, zoals het (per ongeluk) openbaar maken van
vertrouwelijke/geheime informatie.4
Het gebruik van social media is met name een zaak van de fracties. In de gedragscode zijn er
daarom (alleen) uitgangspunten opgenomen, waaronder de oproep om elkaar respectvol te
behandelen.

Paragraaf 7

Uitvoering gedragscode

Toelichting bij artikel 7.1 uit de gedragscode
Artikel 7.1
De raad is het hoogste bestuursorgaan en als zodanig verantwoordelijk voor de inhoud van de
gedragscode, voor een eenduidige interpretatie daarvan en voor de wijziging/aanvulling daarvan bij
onduidelijkheden of leemtes.

4 ‘Integriteit en Social Media – Naar een verantwoord gebruik van Social Media bij de overheid’,
www.integriteitoverheid.nl.
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