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Inleiding
Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur is de raad
verplicht een gedragscode voor zichzelf vast te stellen (art. 15, lid 3 Gemeentewet). Over dit
onderwerp is het afgelopen jaar in de werkgroep dualisering en commissie ABZ meerdere
malen van gedachten gewisseld. Uit deze besprekingen is gebleken dat het vaststellen van
een formele code, conform de modelcode van het ministerie en naar voorbeeld van
gedragscodes van andere gemeenteraden, door een meerderheid van de raad van
Haarlemmermeer niet wenselijk wordt geacht, mede omdat sanctiemiddelen ontbreken. De
voorkeur gaat uit naar een verklaring op basis van de eed c.q. verklaring en belofte en de
eigen verantwoordelijkheid van raadsleden, zonder daar harde normen bij aan te geven. In
de onderstaande verklaring is aangegeven op basis van welke uitgangspunten raadsleden
invulling geven aan het begrip integriteit.

Integriteitsverklaring gemeenteraad Haarlemmermeer (gedragscode conform Gemeentewet art. 15, lid 3)
Basis voor deze integriteitsverklaring is de eed c.q. verklaring en belofte die elk raadslid bij
zijn of haar installatie heeft afgelegd:
"Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de raad 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 lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!"
(Dat verklaar en beloof ik!")
Ieder raadslid is zelf verantwoordelijk voor de naleving van deze eed cq verklaring en belofte
en geeft hier op eigen wijze invulling aan. Ieder raadslid kan en zal hiertoe voor zichzelf de
afweging maken welke handelingen en uitspraken op een bepaald moment en onder
bepaalde omstandigheden wel of niet acceptabel zijn.
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Door het vaststellen van deze integriteitsverklaring spreken de raadsleden van
Haarlemmermeer uit bij hun functioneren als raadslid de volgende uitgangspunten te
hanteren:
-

Respect voor elkaar en hun omgeving
Openheid en transparantie
Te allen tijde en onder alle omstandigheden integer
Alle schijn van belangenverstrengeling vermijden
Afzien van handelingen of uitspraken die de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid
van de raad of individuele raadsleden in het geding brengen

Raadsleden nemen de morele verplichting op zich om elkaar indien nodig aan te spreken op
hun gedrag en op deze wijze als raad zelfcorrigerend op te treden.
Bespreking in ABZ van 10 mei
Naar aanleiding van de discussie in de commissie ABZ is de tekst van het conceptbesluit
aangepast.
Voorstel
De Werkgroep Dualisering stelt voor de ‘Integriteitsverklaring gemeenteraad
Haarlemmermeer‘ vast te stellen als gedragscode conform artikel 15, lid 3, van de
Gemeentewet.

Namens de leden van de Werkgroep Dualisering,
Mw. P. de Jonge
Mw. L.M.W. van Velsen
J.J. Nobel
S. Bak

Bijlage(n)
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Gelezen het voorstel van de Werkgroep Dualisering nummer 2004/166 inzake de
Gedragscode Raadsleden stellen wij u voor het volgende te besluiten:
De raad van de gemeente Haarlemmermeer,
gelet op artikel 15, lid 3 Gemeentewet,
gezien het voorstel van de Werkgroep Dualisering
besluit:
de ‘Integriteitsverklaring gemeenteraad Haarlemmermeer‘ vast te stellen als gedragscode
conform artikel 15, lid 3, van de Gemeentewet:
Integriteitsverklaring gemeenteraad Haarlemmermeer (gedragscode conform Gemeentewet art. 15, lid 3)
Basis voor deze integriteitsverklaring is de eed c.q. verklaring en belofte die elk raadslid bij
zijn of haar installatie heeft afgelegd:
"Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de raad 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 lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!"
(Dat verklaar en beloof ik!")
Ieder raadslid is zelf verantwoordelijk voor de naleving van deze eed cq verklaring en belofte
en geeft hier op eigen wijze invulling aan. Ieder raadslid kan en zal hiertoe voor zichzelf de
afweging maken welke handelingen en uitspraken op een bepaald moment en onder
bepaalde omstandigheden wel of niet acceptabel zijn.
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Door het vaststellen van deze integriteitsverklaring spreken de raadsleden van
Haarlemmermeer uit bij hun functioneren als raadslid de volgende uitgangspunten te
hanteren:
-

Respect voor elkaar en hun omgeving
Openheid en transparantie
Te allen tijde en onder alle omstandigheden integer
Alle schijn van belangenverstrengeling vermijden
Afzien van handelingen of uitspraken die de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid
van de raad of individuele raadsleden in het geding brengen

Raadsleden nemen de morele verplichting op zich om elkaar indien nodig aan te spreken op
hun gedrag en op deze wijze als raad zelfcorrigerend op te treden.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 27 mei 2004.
De griffier,

De voorzitter,

dr. M.J.E.M. van Dam

mr. A.Ph. Hertog

