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Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? 
De werkgroep integriteit heeft in opdracht van het seniorenoverleg het onderwerp integriteit 
verkend. De burgemeester heeft in zijn nieuwjaarstoespraak 2013 aangegeven de dialoog 
met de werkgroep en het seniorenconvent aan te willen gaan, mede gezien de aanstaande 
wijziging van de gemeentewet, waarbij het bevorderen van bestuurlijke integriteit door de 
burgemeester in de wet opgenomen wordt Uit de verkenningen van de werkgroep is een 
gedragslijn voort gekomen. Na bespreking hiervan in het seniorenconvent wordt u 
voorgesteld deze vast te stellen. 

De gedragslijn dient ter ondersteuning en begeleiding van raadsleden wanneer zij menen 
een integriteitsschending te constateren. Maar deze gedragslijn dient ook als bescherming 
voor raadsleden wanneer zij zich geconfronteerd zien met een melding van 
integriteitsschending waarbij zij zelf betrokken zouden zijn. Verder biedt een vastgestelde 
gedragslijn de burgemeester de gelegenheid de aanpassing van de gemeentewet, het 
bevorderen van bestuurlijke integriteit, vorm te geven. De gedragslijn is aanvullend op de in 
2004 vastgestelde gedragscode (zie bijlage). 

Wat mag het kosten? 

Aan dit voorstel zijn geen kosten verbonden. 

Wie is daarvoor verantwoordelijk? 
De raad is verplicht een gedragscode voor zichzelf vast te stellen (art. 15, lid 3 
Gemeentewet). De gedragscode is gericht op de waarborging van de integriteit van 
raadsleden (memorie van toelichting). In het voorstel Wijziging van de Gemeentewet, de 
Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de 
Waterschapswet (institutionele bepalingen) 33691 staat: de burgemeester bevordert de 
bestuurlijke integriteit van de gemeente (nieuw artikel 170, tweede lid). 

Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? 
In het introductieprogramma voor de nieuwe raad wordt de gedragslijn integriteit 
opgenomen. De gedragslijn zal in het eerste jaar na het aantreden van de raad met de 
nieuwe raad besproken worden. 

Voorstel 

Op grond van het voorgaande wordt voorgesteld om: 

De Gedragslijn integriteit Haarlemmermeer vast te stellen. 



Onderwerp 

Volgvel 2 

Ondertekening 

ijlage(n) 

Gedragslijn integriteit Haarlemmermeer 

De handreiking integriteit van politiek ambtsdragers bij gemeenten, provincies en 

waterschappen 

Vaststellen Gedragscode Raadsleden (2004/166) 


