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Geachte raadsleden, 

Over het thema Integriteit is in oktober jl. een introductie-avond op dit onderwerp 
georganiseerd. Nadien hebben alle deelnemers per mail een vragenlijst ontvangen die de 
Werkgroep Werkwijzen Raad (WWR) in staat heeft gesteld om ervaringen en wensen beter 
te leren kennen. In het Seniorenconvent is hierover in februari jl. gesproken. In het 
Seniorenconvent is besloten dat het onderwerp Integriteit nu verder kan worden verkend 
door een werkgroep van raadsleden. 

Teruqblik op de introductieavond over Inteqriteit. 
De uitkomsten van de enquête onder deelnemers laten een overwegend positieve 
waardering zien. Uit ontvangen antwoorden blijkt dat er belangstelling bestaat om de 
discussie over het onderwerp Integriteit te vervolgen. Een meerderheid is voorstander van 
een vervolg dat is gericht op Oordeelsvorming. Een ruime meerderheid van de aanwezigen 
is er voor om ook een vervolg gericht op een Gedragscode aan te gaan. En tenslotte is ook 
ten aanzien van de wijze van handhaven een ruime meerderheid voorstander van een 
vervolg. 
Bij volgende stappen is het gewenst om op een praktische wijze verder te werken. 

Doelstellincl van de werkqroeo lnteqriteit. 
Het doel van de werkgroep Integriteit is om met geïnteresseerde raadsleden te zien welke 
onderwerpen nader uitgewerkt moeten worden. Zo kan aan de start van de nieuwe 
raadsperiode dan ervaring en kennis zijn opgedaan, zowel met het onderwerp als met de 
betekenis ervan voor de deelnemers in het lokaal bestuur. 
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Voor het samenstellen van een werkgroep Integriteit wil ik de raadsleden die hieraan willen 
deelnemen verzoeken zich bij de griffie aan te melden ( ) 


