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Inleiding
Voor u ligt het integriteitsbeleid voor politieke ambtsdragers van de gemeente Heerde. Het is
bedoeld voor elke individuele politieke ambtsdrager, maar ook voor de raad, de raadscommissies en
het college van B&W als geheel.1
Politieke ambtsdragers die integer handelen, zijn belangrijk voor de democratie van ons land. Zij
betrachten zorgvuldigheid bij het invullen van hun (maatschappelijke) rol, zij nemen hun
verantwoordelijkheid en zij kunnen hun handelingen te allen tijde verantwoorden. Bovenal geldt dat
zij zich houden aan de wetten en regels die op democratische wijze zijn vastgesteld. Zonder dat zal
het vertrouwen in de democratische rechtsstaat worden ondermijnd en het draagvlak voor de
naleving van de wetten en regels verdwijnen.
Integriteit is niet alleen een kwestie van regels, maar ziet ook op de onderlinge omgangsvormen.
Een respectvolle omgang met burgers en organisaties, tussen politieke ambtsdragers onderling en
tussen politieke ambtsdragers en medewerkers, met behoud van eigen politieke inhoud en stijl, is
van groot belang.
Integriteit is een thema dat betekenis krijgt in het handelen. Een integriteitsbeleid dat alleen op
papier bestaat is slechts een dode letter. Daarom moet het handelen van politieke ambtsdragers
regelmatig onderwerp van gesprek zijn, juist ook onderling. De gedragscode geeft daarbij
ondersteuning. Integriteit is uiteindelijk niet in regels te vangen. In de woorden van de schrijver
C.S. Lewis gaat het om ‘doing the right thing, even when no one is watching’.
Dit integriteitsbeleid geeft een basis voor het handelen van de politieke ambtsdragers van de
gemeente Heerde. Zo kent dit integriteitsbeleid een (separaat vastgelegde) gedragscode, die
duidelijke afspraken bevat. Integriteit kent echter ook een groot ‘grijs’ gebied, waarin een antwoord
of oplossing niet (direct) duidelijk is. In dit integriteitsbeleid zijn daarom ook ‘kernbegrippen van
bestuurlijke integriteit’ opgenomen, die in geval van twijfel een richtlijn zijn. Belangrijk is om altijd
de dialoog met elkaar aan te gaan.
Dit integriteitsbeleid dient dan ook niet alleen te worden gezien als een weergave van regels, maar
ook als hulpmiddel voor het werk van een politiek ambtsdrager. De maatschappij wordt immers
steeds complexer, waardoor keer op keer andere, integriteitsgevoelige situaties ontstaan. Wanneer
een politiek ambtsdrager zich dit integriteitsbeleid voldoende eigen maakt, zal hij/zij echter altijd
een basis hebben om op terug te vallen.
Heerde, oktober 2015.

1

Deze inleiding is gebaseerd op de inleiding van de ‘Modelgedragscode Integriteit volksvertegenwoordigers in
gemeenten, provincies en waterschappen’ (VNG, IPO, UvW en Ministerie van BZK, maart 2015).
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Doelstelling
Een politiek ambtsdrager dient altijd aan integriteit te blijven werken. Door maatschappelijke,
organisatorische en digitale ontwikkelingen kunnen er immers steeds nieuwe, integriteitsgevoelige
situaties ontstaan. Bij integriteit is er dan ook sprake van een continu proces. Hierdoor is het niet
eenvoudig om een doelstelling voor integriteitsbeleid te formuleren. Want is het doel bij integriteit
wel ooit behaald?
Om bovenstaande redenen is het belangrijk dat de doelstelling van integriteit toeziet op continuering
van integriteit. Het integriteitsbeleid voor politieke ambtsdragers van de gemeente Heerde kent
daarom de volgende doelstelling:
Het integriteitsbeleid voor politieke ambtsdragers van de gemeente Heerde heeft het doel om
integriteitsbewustzijn bij politieke ambtsdragers te bevorderen, wat bijdraagt aan een integer
bestuur met integere functionarissen.
Aan de doelstelling worden bewust geen termijnen verbonden. Zij geeft een streven weer dat past
bij de gewenste, continue aandacht voor integriteit.

Integriteit als continu proces.
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Hoe bewerkstelligen wij integriteit?
In de inleiding is reeds vermeld dat het opstellen van een integriteitsbeleid niet voldoende is om
integriteit te bewerkstelligen. Bewustwording is minstens zo belangrijk. Hiermee wordt voorkomen
dat het integriteitsbeleid een ‘papieren tijger’ wordt. In deze paragraaf wordt beschreven op welke
wijzen integriteitsbewustzijn wordt bevorderd.

De rol van de burgemeester
De burgemeester heeft de positie van ‘hoeder van de integriteit’. Een burgemeester maakt immers
onderdeel uit van de raad en van het college van B&W, waardoor hij/zij een belangrijke koppeling in
de bestuurlijke organisatie is. Binnenkort wordt ook in de Gemeentewet vastgelegd dat de
burgemeester de taak heeft om de bestuurlijke integriteit van zijn of haar gemeente te bevorderen.
Hiermee is de verantwoordelijkheid voor de portefeuille ‘integriteit’ nog duidelijker belegd.
De toekomstige bepaling in de Gemeentewet biedt een burgemeester de ruimte om al naar gelang
de situatie handelend op te treden, waarbij niet alleen gedacht moet worden aan het optreden bij
incidenten. Een belangrijk onderdeel is namelijk ook preventie: ervoor zorgen dat integriteit en
integriteitsbewustzijn in de bestuurlijke gremia een plek krijgen en daarbij afspraken maken over
een regelmatige bespreking van het thema integriteit, zowel met de volksvertegenwoordiging als
binnen het college van B&W. De burgemeester hoeft hier niet alleen voor te staan. Een daartoe
aangewezen contactpersoon of vertrouwenspersoon (bijvoorbeeld de griffier) kan hier eveneens een
belangrijke rol in spelen.
De burgemeester dient elk jaar verantwoording over integriteit af te leggen aan de Commissaris van
de Koning. De Commissaris van de Koning dient in de toekomst, op basis van de nieuwe
Gemeentewet, te adviseren en te bemiddelen indien de bestuurlijke integriteit in een gemeente in
het geding is.

De gedragscode
Een van de belangrijkste instrumenten van een integriteitsbeleid is de gedragscode. De gedragscode
is een interne regeling, waarin de wettelijke regels worden ingevuld en geconcretiseerd. De
gedragscode vormt een leidraad in situaties van twijfel, vragen en discussies.5 In Heerde geldt de
‘Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers gemeente Heerde’.

Gesprekken en formulieren integriteit
Gesprekken integriteit
Voor wethouders geldt dat, voordat zij het ambt mogen aanvaarden, er bij hen een toetsing
plaatsvindt.
Voor raads- en raadscommissieleden geldt dat de aandacht voor integriteit, voorafgaand aan hun
functie, een zaak van de fracties is. Dit geldt met nadruk ook voor het gebruik van social media.
Fracties hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid. Van fracties wordt ook verwacht dat zij
aandacht aan integriteit besteden.
(Nieuwe) Raadsleden hebben na enige tijd een evaluatiegesprek met de raadsgriffier en/of
burgemeester over hun raadslidmaatschap en ervaringen. Het onderwerp integriteit kan tijdens dit
gesprek aan bod komen.

5
VNG, IPO, UvW en Ministerie van BZK, ‘Modelgedragscode integriteit (dagelijkse) bestuurders in gemeenten,
provincies en waterschappen’, maart 2015, p. 4.
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Formulieren integriteit
Voor collegeleden, raadsleden en raadscommissieleden geldt dat zij bij aanvang van hun functie en
daarna jaarlijks en ingeval van tussentijdse wijzigingen formulieren voor nevenfuncties en openbare
betrekkingen invullen. Deze formulieren worden vervolgens door de geloofscommissie, waaronder
de griffier (voor raadsleden), gescreend op de onverenigbare betrekkingen uit de Gemeentewet.
Indien daarvoor aanleiding bestaat, voert de griffier naar aanleiding van de formulieren een gesprek
met het betreffende raadslid of raadscommissielid. Voor collegeleden geldt dat de
gemeentesecretaris de gesprekken voert, samen met de burgemeester.
Nevenfuncties en inkomsten worden benoemd en gepubliceerd conform de Gemeentewet. Hierbij
wordt de reikwijdte aangehouden die in de Gemeentewet staat.
De integriteitstoets
In de afgelopen jaren is het gebruik van zogenoemde ‘integriteitstoetsen’ voor wethouders steeds
meer toegenomen. Door deze integriteitstoetsen kan duidelijk worden of iemand door eerdere
werkzaamheden of privéomstandigheden in politieke problemen kan komen. De integriteitsrisico’s
worden ermee in kaart gebracht.6 Dergelijke integriteitstoetsen zijn (nog) niet verplicht.

(Structureel) terugkerende themabijeenkomsten
Voor alle politieke ambtsdragers geldt dat er regelmatig over het onderwerp ‘integriteit’ van
gedachten wordt gewisseld.
Voor raadsleden geldt dat dit jaarlijks wordt gedaan tijdens een themaraad. Raadscommissieleden
kunnen daarbij aanschuiven. Voor collegeleden geldt dat er jaarlijks een speciale middag of
heisessie wordt georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen specifieke onderwerpen, zoals
‘nevenfuncties’ of ‘geschenken’, aan bod komen. Ook is casusoverleg mogelijk of er kunnen
gastsprekers worden uitgenodigd.
Bovenstaande neemt niet weg dat raadsleden, raadscommissieleden en collegeleden ook vaker bij
elkaar kunnen komen om met elkaar de dialoog aan te gaan.

6

Y. de Koster, ‘Wethouders eerder door de mangel’, Binnenlands Bestuur 7 februari 2014,
www.binnenlandsbestuur.nl.
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RPJHJDDQPHW YHUPRHGHQVYDQ LQWHJULWHLWVVFKHQGLQJHQ


9HUWURXZHQVSHUVRRQ

9RRUSROLWLHNHDPEWVGUDJHUVLVHULQWHJHQVWHOOLQJWRWGHVLWXDWLHELMKHWDPEWHOLMNDSSDUDDWJHHQ
NORNNHQOXLGHUVUHJHOLQJ,QSODDWVGDDUYDQ]LMQHUYRRUDOOHSROLWLHNHDPEWVGUDJHUV
YHUWURXZHQVSHUVRQHQDDQZH]LJ,QGLHQHHQSROLWLHNDPEWVGUDJHUWZLMIHOWDDQ]LMQHLJHQLQWHJULWHLWRI
DDQGHLQWHJULWHLWYDQHHQFROOHJDLVKHWZHQVHOLMNRPPHWGHDDQJHZH]HQYHUWURXZHQVSHUVRRQLQ
JHVSUHNWHJDDQ9RRUUDDGVOHGHQUDDGVFRPPLVVLHOHGHQHQZHWKRXGHUVYRUPWGHEXUJHPHHVWHUKHW
HHUVWHDDQVSUHHNSXQWHQGDDUPHHGHYHUWURXZHQVSHUVRRQ=LMNDQLHPDQGGHVJHZHQVWELMYHUGHUH
VWDSSHQEHJHOHLGHQ
9RRUGHEXUJHPHHVWHULVGH&RPPLVVDULVYDQGH.RQLQJYHUWURXZHQVSHUVRRQ9DQXLWSUDNWLVFKH
RYHUZHJLQJHQNDQGHEXUJHPHHVWHULQHHQHHUGHUVWDGLXPRRNRYHUOHJYRHUHQPHWHHQSHUVRRQXLW
GHGLUHFWHRPJHYLQJELMYRRUEHHOGGHJHPHHQWHVHFUHWDULV


:HUNZLM]H
,QGLHQHUVSUDNHLVYDQHHQYHUPRHGHQYDQHHQLQWHJULWHLWVVFKHQGLQJLVKHWQRRG]DNHOLMNRPHHQ
RQGHU]RHNXLWWHYRHUHQ2RNLQGLHQHUGXLGHOLMNVSUDNHLVYDQHHQLQWHJULWHLWVVFKHQGLQJLVHHQ
RQGHU]RHNQRGLJYRRUKHWRSERXZHQYDQHHQGRVVLHU+LHUELMLVKHWEHODQJULMNGDWHUHHQNDGHULV
ZDDUELQQHQKHWRQGHU]RHNZRUGWXLWJHYRHUG(U]DOGDDURPHHQZHUNZLM]HZRUGHQRSJHVWHOGZDDULQ
ULFKWOLMQHQVWDDQYRRUKHWXLWWHYRHUHQRQGHU]RHN







%LMODJH,QWHJULWHLWVEHOHLGSROLWLHNHDPEWVGUDJHUVJHPHHQWH+HHUGHGHFHPEHUYHUVLH




Hoe evalueren wij het integriteitsbeleid?
Integriteit is een onderwerp dat zeer afhankelijk is van ontwikkelingen in de maatschappij. Om
ervoor te zorgen dat het integriteitsbeleid blijft voldoen aan deze ontwikkelingen, is het belangrijk
dat het beleid periodiek wordt geëvalueerd. Een eerste evaluatie vindt in ieder geval voor 2018
plaats (voorafgaand aan de verkiezingen), zodat de nieuwe politieke ambtsdragers hun taak kunnen
beginnen met een actueel beleid. Na 2018 is het raadzaam om het beleid in ieder geval eens per
twee jaar te evalueren.

Bijlage 2: 03122015 Integriteitsbeleid politieke ambtsdragers gemeente Heerde, december 2015, versie 4.0.
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