Vergelijking gedragscode met VNG-model en model-Amsterdam
Model VNG

Belangenverstrengeling

Een politiek ambtsdrager doet
opgave van zijn financiële belangen.

Model Amsterdam (raadsleden,
maar m.m. toe te passen op
wethouders en burgemeester)
Zuiverheid besluitvorming
Ieder raadslid bewaakt de zuiverheid
van de besluitvorming

Voorstel Groningen

Belangenverstrengeling
Een raadslid mag zijn invloed en
stem niet gebruiken om een
persoonlijk belang veilig te stellen of
het belang van een ander(e
organisatie) bij wie hij een
persoonlijke betrokkenheid heeft.
Een raadslid moet actief en uit
zichzelf de schijn van
belangenverstrengeling tegengaan.
Een raadslid doet opgaaf van al zijn
substantiële financiële belangen waaronder aandelen, opties en
derivaten – in ondernemingen
waarmee de gemeente zaken doet
of waarin de gemeente een belang
heeft. Deze financiële belangen zijn
openbaar en worden ter inzage
gelegd. Ook een tussentijds ontstaan
substantieel financieel belang dient
opgegeven te worden.

Belangenverstrengeling

Toelichting griffie

Bepaling Amsterdam te algemeen, te
veel een open deur; is uitgangspunt
ook van wettelijke bepalingen en
gaat daarmee boven de wet uit.
Zie boven (zie ook AWB art. 2:4)

Zie boven

Raads- en collegeleden doen opgave
van substantiële financiële belangen
– waaronder aandelen, opties en
derivaten – in ondernemingen en
organisaties waarmee de gemeente
zakelijke betrekkingen onderhoudt,
alsmede van actueel grondbezit en
voorgenomen vastgoedtransacties.

Bepaling VNG roept teveel vragen op
(wat zijn financiële belangen?);
daarom aansluiting gezocht bij
formulering Amsterdam. De laatste
frase (‘alsmede…’) is overgenomen
uit de handreiking van de VNG.

Door de griffier van de raad wordt
zorg gedragen voor een
geactualiseerde openbare lijst met
gemelde financiële belangen van
raadsleden
Bij privaat-publieke
samenwerkingsrelaties voorkomt de
politiek ambtsdrager (de schijn van)
bevoordeling in strijd met eerlijke
concurrentieverhoudingen
Een oud-politiek ambtsdrager wordt
het eerste jaar na de beëindiging van
zijn ambtstermijn uitgesloten van
het tegen beloning verrichten van
werkzaamheden voor de gemeente,
de provincie of het waterschap
waaraan hij verbonden was

Indien de onafhankelijke
oordeelsvorming van een politiek
ambtsdrager over een onderwerp in
het geding kan zijn, geeft hij bij de
besluitvorming daarover aan in
hoeverre het onderwerp hem
persoonlijk aangaat

Oud-raadsleden worden gedurende
een jaar na het eind van de
zittingstermijn uitgesloten van het
buiten dienstbetrekking tegen
beloning verrichten van
werkzaamheden bij de gemeente

Een raadslid onthoudt zich van
deelname aan de stemming als er
sprake is van een beslissing waarbij
belangenverstrengeling dreigt; het
gaat dan om kwesties waar hij zelf
een persoonlijk belang bij heeft, of
om kwesties waarbij het gaat om
een belang van een individu of
organisatie waarbij hij een
persoonlijke betrokkenheid heeft

Raads- en collegeleden doen opgave
van persoonlijke betrekkingen met
private partijen waarmee privaatpublieke samenwerkingsrelaties
bestaan of worden voorgenomen.
Raads- en collegeleden verplichten
zich om niet binnen een jaar na
beëindiging van hun ambtstermijn
tegen beloning werkzaamheden ten
behoeve van de gemeente uit te
voeren.

Indien een raads- of collegelid van
mening is dat hij gelet op de wet niet
kan deelnemen aan een stemming,
meldt hij dit met opgaaf van
redenen direct voorafgaand aan
deze stemming, met het verzoek om
aantekening in de notulen

De gedragscode gaat over het
gedrag van raads- en collegeleden,
en kan alleen daarom al niet een
ander onderwerp van de zin hebben.
Het is ook de vraag of een dergelijke
openbaarmaking gewenst is.
De formulering van de VNG is te
algemeen en vanzelfsprekend. Wij
kiezen voor een concrete handeling.

De gedragscode gaat over het
gedrag van raads- en collegeleden,
daarom kiezen wij voor een actieve
i.p.v. passieve formulering. Met de
VNG kiezen wij voor een algemene
bepaling t.a.v. betaalde
werkzaamheden (i.t.t. Amsterdam,
die de clausule ‘buiten
dienstbetrekking’ opneemt)
Art. 28 GW regelt helder wanneer
deelname aan stemming is
verboden; dat hoeft de gedragscode
niet over te doen (à la Amsterdam).
Wel is een aanvullende bepaling
nodig over hoe concreet te handelen
als zo’n geval zich voordoet.

Een politiek ambtsdrager die familieof vriendschapsbetrekkingen of
anderszins persoonlijke
betrekkingen heeft met een
aanbieder van diensten of zaken aan
de gemeente, de provincie of het
waterschap, onthoudt zich van
deelname aan de besluitvorming
over de betreffende opdracht
Een politiek ambtsdrager neemt van
een aanbieder van diensten aan de
gemeente, de provincie of het
waterschap geen geschenken,
faciliteiten of diensten aan die zijn
onafhankelijke positie ten opzichte
van de aanbieder kunnen
beïnvloeden.
Een politiek ambtsdrager vervult
geen nevenfuncties die een
structureel risico vormen voor een
integere invulling van de politieke
functie.

Een raadslid onthoudt zich bij
beslissingen waarbij
belangenverstrengeling dreigt, niet
alleen van stemming maar ook van
de beïnvloeding van de
besluitvorming in de andere fases
van het besluitvormingsproces.

Indien een raads- of collegelid een
persoonlijk belang heeft bij een
besluit, meldt hij dit voorafgaande
aan de beraadslagingen hierover in
de eigen fractie resp. in het college;
hij onthoudt zich vervolgens van
woordvoering over het
desbetreffende onderwerp

De bepalingen komen hier op
hetzelfde neer, wij hebben alleen
gepoogd e.e.a. zo concreet mogelijk
te verwoorden.

Deze VNG-bepaling hoort niet in het
hoofdstuk ‘belangenverstrengeling’
thuis, maar in het hoofdstuk
‘geschenken…’

Een raadslid mag bepaalde in de
Gemeentewet opgesomde functies
niet uitoefenen in combinatie met
zijn politieke functie .

Raads- en collegeleden aanvaarden
geen andere functies naast hun
politieke functie als deze een
structureel risico vormen voor een
onafhankelijke invulling van de
politieke functie. Bij twijfel leggen zij
de kwestie voor aan presidium resp.
college

De bepaling van Amsterdam is
overbodig, want een herhaling van
de wet. De bepaling van de VNG is
aanvullend op de wettelijke
bepaling, omdat duidelijk wordt
gemaakt dat je er niet bent als je
geen van de verboden functies
uitoefent. De vraag is alleen,
wanneer een andere functie een
structureel risico vormt, en wie dat
bepaalt. Daarom voegen wij de
‘twijfel-zin’ toe.

Een politiek ambtsdrager geeft ten
behoeve van de openbaarmaking
van zijn nevenfuncties en q.qnevenfuncties aan voor welke
organisatie de functies worden
verricht, wat het tijdsbeslag is en of
de functies bezoldigd zijn
Een politiek ambtsdrager behoudt
geen inkomsten uit een q.q.nevenfunctie, tenzij dat op grond
van de wet geheel of gedeeltelijk is
toegestaan. De inkomsten komen
ten goede aan de kas van gemeente,
provincie of waterschap. Voor een
voltijds bestuurder vindt verrekening
plaats met inkomsten uit niet aan
het ambt gebonden nevenfuncties.

Een raadslid mag bepaalde in de
Gemeentewet genoemde
overeenkomsten en handelingen
niet aangaan in combinatie met zijn
politieke functie.
Een raadslidmaakt openbaar welke
betaalde en onbetaalde functies hij
vervult
Door de griffier van de raad wordt
zorg gedragen voor een
geactualiseerde openbare lijst met
functies van raadsleden. Op deze
lijst wordt tevens vermeld of de
werkzaamheden al dan niet
bezoldigd zijn

De bepaling van Amsterdam is
overbodig, want een herhaling van
de wet.

Zie boven

Ten behoeve van de vereiste
openbaarmaking van andere
functies naast hun politieke functie
geven raads- en collegeleden tevens
aan voor welke organisatie de
functies worden verricht en of de
functies bezoldigd zijn.

De gedragscode gaat over het
gedrag van raads- en collegeleden,
en kan daarom niet een ander
onderwerp van de zin hebben
(Amsterdam). Wij volgen de
formulering van de VNG, zij het dat
wij het niet nodig achten ook het
tijdsbeslag te laten registreren.
Deze VNG-bepaling past niet in een
gedragscode, maar kan indien
gewenst beter opgenomen worden
in een (handhaafbaar) reglement.

Informatie

Een politiek ambtsdrager gaat
zorgvuldig en correct om met
informatie waarover hij uit hoofde
van zijn ambt beschikt. Hij zorgt
ervoor dat stukken met
vertrouwelijke gegevens veilig
worden opgeborgen en dat
computerbestanden beveiligd zijn
Een politiek ambtsdrager houdt geen
informatie achter.

Een politiek ambtsdrager verstrekt
geen informatie die vertrouwelijk of
geheim is

Informatie
De raad ziet erop toe dat het van het
bestuur en de afzonderlijke leden
inclusief de voorzitter/burgemeester
alle inlichtingen krijgt die de raad
voor de uitoefening van zijn taak
nodig heeft, tenzij het verstrekken
ervan in strijd is met het openbaar
belang

Een raadslid betracht maximale
openheid als het gaat om beleid en
beslissingen en om de
beweegredenen daarvoor. Hij
handelt in overeenstemming met
(de geest van) de Wet openbaarheid
van bestuur
Een raadslid die de beschikking krijgt
over gegevens waarvan hij het
vertrouwelijke karakter kent of
redelijkerwijs moet vermoeden, is
verplicht tot geheimhouding van die
gegevens. Behalve als de wet hem
tot mededeling verplicht of uit zijn
taak de noodzaak tot mededeling
voortvloeit.

Informatie
Bepaling Amsterdam hoort niet in
gedragscode, is namelijk al bij wet
geregeld.

Raads- en collegeleden gaan
zorgvuldig om met geheime of nietopenbare gegevens die hen ter
beschikking staan; zij zorgen ervoor
dat (fysieke dan wel digitale)
documenten met dergelijke
gegevens beveiligd zijn tegen
raadpleging door derden
Raads- en collegeleden betrachten
maximale openheid als het gaat om
beleid en beslissingen en om de
beweegredenen daarvoor.

Formulering VNG iets aangepast. De
gevraagde zorgvuldigheid betreft
uiteraard m.n. niet-openbare
gegevens. Ook een algemene
bepaling over beveiliging van
computerbestanden gaat te ver, het
gaat om de beveiliging van
vertrouwelijke documenten.
De formulering van de VNG is te
vaag / algemeen. Daarom aansluiting
gezocht bij Amsterdam.

Overbodige bepalingen, is al bij wet
geregeld.

Een politiek ambtsdrager maakt niet
ten eigen bate of ten bate van zijn
persoonlijke betrekkingen gebruik
van in de uitoefening van het ambt
verkregen informatie
Een politiek ambtsdrager gaat
verantwoord om met de e-mail- en
internetfaciliteiten alsmede met de
sociale media van de gemeente, de
provincie of het waterschap

Een raadslid maakt niet ten eigen
bate of ten bate van derden gebruik
van in de uitoefening van het ambt
verkregen informatie

Geschenken, diensten,
uitnodigingen

Voorkomen corruptie

Raads- en collegeleden maken niet
te eigen bate of ten bate van
persoonlijke betrekkingen gebruik
van in de uitoefening van hun ambt
verkregen informatie.

Geen verschil

Bepaling VNG enigszins ‘vreemde
eend in de bijt’, ook erg vaag /
algemeen geformuleerd, vraagt
uitwerking / concretisering.
Vooralsnog buiten de code
gehouden.

Een raadslid mag zijn invloed en zijn
stem niet laten kopen of
beïnvloeden door geld, goederen of
diensten die hem zijn gegeven of
hem in het vooruitzicht zijn gesteld.
Een raadslid moet actief en uit
zichzelf de schijn van corruptie
tegengaan.

Geschenken, diensten,
uitnodigingen
Bepaling Amsterdam overbodig, is
inherent aan ambtseed.

Bepaling Amsterdam te algemeen en
vanzelfsprekend. Gebruik van de
term ‘corruptie’ moet in
gedragscode vermeden worden.
Corruptie wordt door de wet
bestreden, gedragscode gaat over
grijs gebied ten behoeve van
onderling gesprek; dergelijke
terminologie bevordert open
gesprek niet.

Een politiek ambtsdrager accepteert
geen geschenken, faciliteiten of
diensten indien zijn onafhankelijke
positie hierdoor kan worden
beïnvloed. In
onderhandelingssituaties weigert hij
door betrokken relaties aangeboden
geschenken of andere voordelen.

Een raadslid neemt geen geschenken
aan die hem uit hoofde van of
vanwege zijn functie worden
aangeboden.

Indien een raadslid toch geschenken
uit hoofde van zijn functie heeft
ontvangen, dienen deze te worden
teruggegeven of teruggestuurd naar
de gever onder vermelding van het
feit dat raadsleden geen geschenken
mogen aannemen.
Een raadslid mag per uitzondering
een geschenk niet teruggeven of
terugsturen, namelijk in gevallen
waarin het terugsturen de gever
ernstig zou kwetsen of bijzonder in
verlegenheid zou brengen; of als het
teruggeven of terugsturen om
praktische redenen onwerkbaar is.

Raads- en collegeleden accepteren
geen geschenken, faciliteiten of
diensten (dan wel kortingen daarop)
die hen uit hoofde van of vanwege
hun functie worden aangeboden
indien deze een geschatte waarde
van meer dan 50 euro
vertegenwoordigen…

De ‘indien-bepaling’ van de VNG is te
ongrijpbaar. De bepaling van
Amsterdam is te streng en niet te
handhaven. Daarom kiezen wij voor
de grens van 50 euro.

Bepaling Amsterdam overbodig. Niet
accepteren behelst automatisch zo
nodig teruggeven of terugsturen.

Bepaling Amsterdam gaat te diep in
op de reden waarom een geschenk
niet geweigerd kan worden. Wij
kiezen hieronder voor ‘om welke
reden dan ook’

Geschenken en giften die een
politiek ambtsdrager uit hoofde van
zijn functie ontvangt en die een
geschatte waarde van meer dan € 50
vertegenwoordigen zijn eigendom
van de gemeente, de provincie of
het waterschap. Er wordt een
gemeentelijke, provinciale of
waterschapsbestemming voor
gezocht. Geschenken en giften die
een waarde van € 50 of minder
vertegenwoordigen worden wel
gemeld maar kunnen worden
behouden
Geschenken en giften die een
politiek ambtsdrager uit hoofde van
zijn functie ontvangt, worden
gemeld en geregistreerd

Als geschenken om een van de in
artikel 3.4 genoemde redenen niet
zijn teruggegeven of -gestuurd wordt
dit gemeld aan de raadsgriffier. De
geschenken worden dan eigendom
van de gemeente en er wordt een
gemeentelijke bestemming voor
gezocht.

De griffier van de raad zorgt voor de
registratie van giften en hun
bestemming.
Alleen als het gaat om incidentele
bagatelgeschenken die om een van
de in artikel 3.4 genoemde redenen
niet zijn teruggegeven of - gestuurd,
mag het raadslid het geschenk zelf
houden.
Een raadslid accepteert geen
faciliteiten en diensten van derden
die hem uit hoofde van of vanwege
zijn functie worden aangeboden.

…indien het weigeren of terugsturen
van geschenken om welke reden dan
ook onwenselijk of onmogelijk is,
worden deze overgedragen aan de
gemeente

Bepaling Amsterdam te uitgebreid
en detaillistisch. Volgens ons
volstaat de bepaling dat dergelijke
geschenken eigendom van de
gemeente worden.

Wij nemen geen bepaling op over
registratie, omdat dat geen kwestie
is van het gedrag van raads- en
collegeleden
Bepaling Amsterdam te vaag (wat
zijn bagatelgeschenken?). Daarom
kiezen wij voor grens van 50 euro.

Wij kiezen voor behandeling van
geschenken, faciliteiten en diensten
in één.

Een raadslid accepteert per
uitzondering faciliteiten of diensten
van derden als het weigeren ervan
het raadswerk onmogelijk of
onwerkbaar zou maken en de schijn
van corruptie minimaal is.
Een raadslid gebruikt faciliteiten of
diensten van derden die uit hoofde
of vanwege de raadsfunctie worden
aangeboden, niet voor
privédoeleinden.
Geschenken en giften worden niet
op het huisadres ontvangen. Indien
dit toch is gebeurd, meldt een
politiek ambtsdrager dit in het
bestuursorgaan waarvan hij deel uit
maakt, waarna een besluit over de
bestemming van het geschenk wordt
genomen.
Aanbiedingen voor
privéwerkzaamheden of kortingen
op privégoederen worden niet
geaccepteerd.

Zie boven

Zie boven

Deze VNG-bepaling is te specifiek en
valt eigenlijk gewoon onder eerdere
bepalingen.

Deze VNG-bepaling valt gewoon
onder de bepaling ‘geen diensten /
kortingen boven 50 euro’
Een raadslid accepteert lunches,
diners en recepties die door derden
betaald worden, alleen als dat voor
het raadswerk noodzakelijk is en de
schijn van corruptie minimaal is.

Wij bespreken etentjes etc. in
hetzelfde artikel als evenementen
etc., zie hieronder

Een politiek ambtsdrager bespreekt
in het bestuursorgaan waar hij deel
van uit maakt uitnodigingen voor
excursies en evenementen op
kosten van derden.

Voorzieningen, bestuurlijke
uitgaven, onkostenvergoedingen en
buitenlandse reizen
Uitgaven worden uitsluitend
vergoed als de hoogte en de
functionaliteit ervan kunnen worden
aangetoond.

Een politiek ambtsdrager is
terughoudend bij het in rekening
brengen van uitgaven die zich op het
grensvlak van privé en publiek
bevinden.
Een politiek ambtsdrager declareert
geen kosten die reeds op andere
wijze worden vergoed.

Een raadslid accepteert
werkbezoeken waarbij reis- en
verblijfkosten door derden betaald
worden alleen bij hoge uitzondering.
Een dergelijke invitatie dient altijd te
worden besproken in een door de
raad aan te wijzen commissie. De
invitatie mag alleen geaccepteerd
worden als het bezoek aantoonbaar
van groot belang is voor de
gemeente of het stadsdeel en de
schijn van corruptie minimaal is. Van
een dergelijk werkbezoek wordt
altijd een verslag gemaakt voor de
raad.
Gemeentelijke faciliteiten en
middelen

Raads- en collegeleden accepteren
uitnodigingen voor etentjes,
excursies en evenementen op
kosten van derden die hen uit
hoofde van of vanwege hun functie
worden aangeboden alleen bij hoge
uitzondering en alleen als deze voor
het raads- of collegewerk van belang
zijn en de schijn van onzuivere
beïnvloeding minimaal is

Een raadslid houdt zich aan het
beleid dat is vastgesteld met
betrekking tot
onkostenvergoedingen en
declaraties

Raads- en collegeleden declareren
alleen uitgaven als de hoogte en
functionaliteit ervan kunnen worden
aangetoond.

Wij vinden het wat ver gaan om alle
uitnodigingen vooraf te laten
bespreken (VNG). Het komt hier toch
aan op de afweging die het raads- of
collegelid zelf maakt.

Gemeentelijke voorzieningen en
bestuurlijke uitgaven

Raads- en collegeleden zijn
terughoudend bij het declareren van
uitgaven die zich op het grensvlak
van privé en publiek bevinden
Raads- en collegeleden declareren
geen kosten die reeds op andere
wijze worden vergoed.

De formulering van Amsterdam is
een open deur (natuurlijk houd je je
aan vastgesteld beleid). In vgl. met
VNG is gekozen voor een actieve
formulering vanuit de gedachte dat
het gaat om het gedrag van raadsen collegeleden.

In geval van twijfel over een
declaratie of over het correct
gebruik van een creditcard door een
bestuurder, wordt dit voorgelegd
aan de burgemeester, de
commissaris van de Koning of de
waterschapsvoorzitter en zonodig
ter besluitvorming aan het dagelijks
bestuur.
Een politiek ambtsdrager die het
voornemen heeft uit hoofde van zijn
functie een buitenlandse reis
(daaronder valt ook een reis naar de
landen van het Koninkrijk in de
Caraïben en de BES-eilanden) te
maken of is uitgenodigd voor een
buitenlandse reis of werkbezoek op
kosten van derden, heeft vooraf
toestemming nodig van het
bestuursorgaan waar hij deel van
uitmaakt. Het gemeentelijk,
provinciaal of waterschapsbelang
van de reis is doorslaggevend voor
de besluitvorming. Indien het
toestemming aan een bestuurder
betreft wordt het algemeen bestuur
van de besluitvorming in het
dagelijks bestuur op de hoogte
gesteld.

Bij twijfel over het al dan niet
kunnen declareren van een uitgave
overleggen raads- en collegeleden
dit in presidium resp. college

Overleg lijkt ons beter dan
opschaling.

Raads- en collegeleden die het
voornemen hebben uit hoofde van
hun functie een reis buiten
Nederland te maken (al dan niet op
uitnodiging of kosten van derden)
vragen vooraf toestemming aan
presidium resp. college;

De formulering van VNG is onnodig
uitvoerig.

Een politiek ambtsdrager meldt het
voornemen tot een buitenlandse reis
of een uitnodiging daartoe in het
bestuursorgaan waar hij deel van
uitmaakt en verschaft daarbij
informatie over het doel van de reis,
de bijbehorende
beleidsoverwegingen, de
samenstelling van het gezelschap, de
geraamde kosten en de wijze
waarop van de reis verslag wordt
gedaan.
Het ten laste van de gemeente, de
provincie of het waterschap
meereizen van de partner van een
politiek ambtsdrager naar en in het
buitenland is uitsluitend toegestaan
als dit gebeurt op uitnodiging van de
ontvangende partij en het belang
van de gemeente, de provincie of
het waterschap daarmee gediend is.
Het meereizen van de partner wordt
bij de besluitvorming betrokken.
Het anderszins meereizen naar en in
het buitenland van derden op kosten
van de gemeente, de provincie of
het waterschap is niet toegestaan.
Het meereizen van derden op eigen
kosten is weliswaar niet verboden
maar wordt in het algemeen
ontraden. In ieder geval wordt dit bij
de besluitvorming betrokken.

zij verschaffen daarbij – mede ten
behoeve van openbare publicatie –
informatie over het doel van de reis,
de bijbehorende
beleidsoverwegingen, de
samenstelling van het gezelschap, de
geraamde kosten en de wijze
waarop van de reis verslag wordt
gedaan.

Raads- en collegeleden laten bij
reizen uit hoofde van hun ambt geen
derden meereizen ten laste van de
gemeente, tenzij dat gebeurt op
uitnodiging van de ontvangende
partij en het belang van de
gemeente ermee is gediend; zij
leggen dit vooraf voor aan presidium
resp. college; dit doen zij ook als er
sprake is van meereizen op eigen
kosten.
De VNG maakt o.i. onnodig
onderscheid tussen het meereizen
van de partner enerzijds en van
derden ‘anderszins’ anderzijds.

Het verlengen van een buitenlandse
dienstreis voor privédoeleinden is
slechts beperkt toegestaan en moet
betrokken worden bij de
besluitvorming. De extra reis- en
verblijfkosten en de fiscale gevolgen
komen volledig voor rekening van de
politiek ambtsdrager.
Gebruik van gemeentelijke,
provinciale en
waterschapseigendommen of
voorzieningen voor privédoeleinden
is niet toegestaan tenzij het de
bruikleen betreft van een fax,
mobiele telefoon en computer die
mede voor privédoeleinden kunnen
worden gebruikt.

Een raadslid maakt geen gebruik van
gemeentelijke eigendommen of
voorzieningen voor privé of
partijdoeleinden.

Een raadslid houdt zich aan het
beleid dat is vastgesteld voor het
gebruik van interne voorzieningen
van algemene aard, zoals
fractiekamers, computerapparatuur
met toebehoren, telefoon, fax en
dergelijke.

Raads- en collegeleden verlengen
reizen uit hoofde van hun ambt niet
voor privédoeleinden, tenzij met
toestemming vooraf van presidium
resp. college.

Dat de extra reis- en verblijfkosten
etc. voor eigen rekening zijn (VNG) is
zo vanzelfsprekend dat dit niet hoeft
te worden vermeld.

Raads- en collegeleden maken geen
gebruik van gemeentelijke
eigendommen en voorzieningen
voor privé- of partijdoeleinden.

De ‘tenzij-formulering’ van de VNG is
onduidelijk. Het gaat hier om het
stellen van een algemene regel. Dat
een enkel privébelletje of –kopietje
geen probleem is, hoeft niet met
zoveel woorden te worden vermeld.

Raads- en collegeleden gebruiken
een evt. creditcard van de gemeente
alleen voor uitgaven die volgens de
geldende regelingen voor
vergoeding in aanmerking komen;
zijn er toch uitgaven mee gedaan die
hier niet onder vallen, dan betalen
zij die uit eigener beweging terug
aan de gemeente.

Deze bepaling is toegevoegd omdat
in de oude gedragscode voor
collegeleden een uitgebreide
verhandeling over creditcards stond.
We hebben dit teruggebracht tot
één artikel, maar het ging o.i. te ver
om het onderwerp helemaal niet
meer te noemen.
Bepaling Amsterdam is open deur:
vastgestelde regels zijn er om je aan
te houden, dat hoef je niet nog een
keer apart te vermelden.

Het dagelijks bestuur kan bepalen
dat bestuurders voor hun
dienstreizen gebruik maken van een
dienstauto (met of zonder
chauffeur) en dat van de dienstauto
gebruik kan worden gemaakt voor
woon-werkverkeer of voor de
uitoefening van q.q.-nevenfuncties.

Gebruik dienstauto (VNG) kan beter
in een apart reglement worden
vastgelegd.

Onderlinge omgang en gang van
zaken bestuursvergadering

Houding en gedrag algemeen
Raads- en collegeleden leggen bij
twijfel over de eigen handelwijze
t.a.v. één van de voorgaande
onderwerpen hun vragen voor aan
de eigen fractie, de griffier resp.
gemeentesecretaris en/of de
burgemeester
Raads- en collegeleden leggen bij
twijfel over de handelwijze van een
ander t.a.v. één van de voorgaande
onderwerpen hun vragen eerst voor
aan de betrokkene, en als dat niet
tot een oplossing leidt vervolgens
aan de griffier resp.
gemeentesecretaris en/of de
burgemeester
Raads- en collegeleden betrekken
eventuele twijfels bij de integriteit
van anderen niet onverhoeds in het
publieke debat en gaan hier niet
mee naar de media

Het leek ons goed om ook algemene
afspraken op te nemen over de
omgang met en het gesprek over
integriteitskwesties.

Raads- en collegeleden onthouden
zich in hun vergaderingen van
kwetsend, beledigend of anderszins
onbetamelijk taalgebruik

Raadsleden gaan respectvol met
elkaar om. Raadsleden gaan
respectvol met het bestuur om.

Raadsleden bejegenen elkaar correct
in woord, gebaar en geschrift.
Raadsleden bejegenen het bestuur
correct in woord, gebaar en
geschrift.
Raadsleden houden zich tijdens de
raadsvergadering aan het reglement
van orde en volgen de aanwijzingen
van de voorzitter op.

Raads- en collegeleden zetten zich in
voor goede persoonlijke
verhoudingen; ze hanteren een
omgangsstijl van ‘hard op de inhoud,
zacht op de relatie’.
Raads- en collegeleden spreken
respectvol met en over elkaar, zowel
binnen als buiten de politieke arena.

Deze bepaling hoort wellicht thuis in
het RvO, omdat het specifiek over
het gedrag in vergadering betreft.
Aan de andere kant is dat misschien
ook te zwaar en kan het beter de
status van een afspraak
(gedragscode) dan van een regel
(RvO) hebben.
Formulering aangepast aan
Groningse context en ingeburgerde
statements.

De term ‘respectvol’ zegt net iets
meer dan ‘correct’.

Bepaling Amsterdam is open deur,
RvO is voldoende.

Raads- en collegeleden spreken in
het openbaar niet diskwalificerend
over medewerkers van de
gemeente, en gaan ook anderszins
respectvol met hen om.

Volgens ons belangrijke afspraak ter
bescherming van ambtenaren, zeker
op weg naar de ’ambtenaar 2.0’.

Raads- en collegeleden stellen zich
dienstbaar op ten opzichte van de
gemeentelijke samenleving en
hanteren een open en onbevangen
politieke stijl, met oog voor en
aansluiting bij gedachten en
initiatieven vanuit de stad

Belangrijke bepaling als signaal naar
de samenleving, zeker in het kader
van de veranderende verhoudingen
tussen burger en overheid.

