
 

 

 

 

Voorstel aan :  Gemeenteraad van 29 maart 2016 

Door tussenkomst van :  Raadscommissie van 14 maart 2016 

Nummer :  9 

Onderwerp :  Gedragscodes integriteit voor bestuurders 

Bijlage(n) :  1.  Gedragscode college van burgemeester en wethouders 

gemeente Haren 

2.  Gedragscode raadsleden gemeente Haren 

3.  Concept raadsbesluit  

Steller advies :  O.E. de Vries 

   

   

   

Samenvatting :  Op grond van de Gemeentewet dienen gedragscodes te 

worden vastgesteld voor zowel de raadsleden als het 

college van burgemeester en wethouders. 

   

Voorgestelde beslissing :  De gedragscode integriteit raadsleden gemeente Haren vast 

te stellen 

De gedragscode integriteit college van burgemeester en 

wethouders gemeente Haren vast te stellen 
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De modelgedragscodes integriteit polit ieke ambtsdragers zijn herzien door de VNG. Op 

grond van signalen uit de praktijk zijn de huidige versies van de modelgedragscode compac-

ter en toegankelijker gemaakt en is uit de code gehaald wat al wetteli jk is geregeld. Verde r 

is de modelgedragscode gesplitst: één modelgedragscode voor de leden van het dagelijks 

bestuur en één modelgedragscode voor de volksvertegenwoordigers.  

 

Het rechtskarakter van de gedragscode is dat van een interne regeling, als nadere invuling 

en concret isering van de wetteli jke regels. De gedragscode bevat in aanvulling op wetteli jke 

regels gedragsnormen en regels over procedures die de transparantie van het handelen van 

polit ieke  ambtsdragers evenals van de besluitvorming over en naleving van de normen  ver-

groten.  Zijn vormt een beoordelingskader en leidraad bij twijfel, vragen en discussie. Het 

niet naleven van de gedragscode heeft geen rechtsgevolgen.  Sprake is van zelfbinding.  De 

regels worden in gezamenlijk debat vastgesteld door de polit ieke ambt sdragers zelf. In dit 

l icht moeten de regels in de code worden gezien.  Dat maakt de gedragscode evenwel niet 

vri jbli jvend.  De bestuurdrs kunnen daarop worden aangesproken en zij dienen zich over de 

naleving ervan te verantwoorden. Het niet naleven van de  gedragscode kan dus wel onder-

deel worden van polit iek debat en polit ieke gevolgen hebben.  

 

De gedragscode zijn een hulpmiddel voor de polit ieke ambtsdragers om met elkaar het ge-

sprek te voeren over het vaststellen van de codes voor zowel het algemeen als het dagelijks 

bestuur. 

 

Januari 2016 heeft u als gemeenteraad tezamen met het college een workshop bestuurli jke 

integriteit gevolgd. Integriteit is meer dan een papieren exercit ie, de regels staan nu op pa-

pier, de interpretatie ervan bepaalt u met zijn all en.   

 

Haren, 29 maart 2016 

 

de raad voornoemd, 

 

 

 

O.E. de Vries,  

griff ier 

 P. van Veen, 

voorzitter 

 

 

 

 

 

 


