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Het voorstel voor een nieuwe gedragscode zoals nu voorligt is tot stand gekomen via 

bespreking in de fracties, de driehoek en het presidium. Nu is aan de vooravond van de 

daadwerkelijke agendering in uw commissie een nieuwe model-gedragscode van de VNG 

verschenen. Deze wijkt nogal af van de versie die in de voorbereiding van ons raadsvoorstel 

is gebruikt en waar in één van de bijlagen een vergelijking mee wordt gemaakt. De vraag die 

zich voordeed was: moeten we ons voorstel nu eerst nog naast dit nieuwe model leggen, of 

gaan we nu verder op de ingeslagen weg. Wij kiezen vooralsnog voor het laatste, maar 

verwijzen u hieronder wel via links naar de nieuwe modellen, zodat u ook zelf een afweging 

kunt maken. Mocht u vinden dat de vergelijking wel eerst gemaakt moet worden alvorens u 

over het raadsvoorstel kunt besluiten, dan zijn wij uiteraard hiertoe bereid. 

 

Eén van de verschillen met het vorige model van de VNG is, dat nu toch weer gekozen is 

voor onderscheiden versies voor enerzijds volksvertegenwoordigers, anderzijds bestuurders. 

Wij erkennen dat het hier gaat om onderscheiden rollen die onderscheiden 

verantwoordelijkheden met zich meebrengen, maar blijven van mening dat een gedragscode 

de hoofdlijn moet weergeven die voor het hele gemeentebestuur gelijk is. Dat komt de 

helderheid, met name ook naar buiten toe, ten goede. De burger maakt doorgaans geen 

onderscheid tussen raads- en collegeleden, en verwacht van beide eenzelfde integer gedrag. 

Uiteraard kan het college voor eigen gebruik nadere regels vaststellen. 

 

Een eerste lezing van de nieuwe modellen heeft ons geen aanleiding gegeven zelf voor te 

stellen om ons voorstel opnieuw te doordenken.  Natuurlijk is perfectionering altijd mogelijk, 

maar over het stuk dat nu voorligt is goed nagedacht, en het is in onze optiek een stevige 

verbetering ten opzichte van de oude, nu nog vigerende codes. Daarom zou wat ons betreft nu 

niet langer gewacht moeten worden met het vaststellen ervan. In de preambule van de code is 

opgenomen dat naar aanleiding van het jaarlijkse informele gesprek over integriteit de 

gedragscode altijd kan worden aangescherpt of aangepast. Indien gewenst kan dan alsnog het 

nieuwe VNG-model erbij betrokken worden. 
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https://www.vng.nl/files/vng/brieven/2015/model_gedragscode.pdf
https://www.vng.nl/files/vng/brieven/2015/attachments/modelgedragscode_20150302_volksvertegenwoordigers_s_b1500476_1.pdf
https://www.vng.nl/files/vng/brieven/2015/attachments/modelgedragscode-integriteit-dagelijkse-bestuurders_20150302_s_b1500475_1.pdf

