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Voorgesteld raadsbesluit   

De raad besluit
I. De "Gedragscode politieke ambtsdragers Groningen 2019" vast te stellen volgens bijgevoegd 
concept, onder gelijktijdige intrekking van: 
- de Gedragscode politieke ambtsdragers gemeente Groningen, vastgesteld op 27 mei 2015,
- de gedragscode integriteit Raadsleden gemeente Haren, vastgesteld op 29 maart 2015
- de gedragscode integriteit college van burgemeester en wethouders gemeente Haren, vastgesteld
29   maart 2015
- de gedragscode voor bestuurders gemeente Ten Boer, vastgesteld op 14 mei 2003

II. dit besluit in werking te laten treden op 3 januari 2019 met terugwerkende kracht tot en met 1 
januari 2019

III. dit besluit bekend te maken via overheid.nl

 

  

Samenvatting    



De gemeente Groningen, Haren en Ten Boer hadden gedragscodes voor integriteit van bestuurders.
Het is gewenst dat er een regeling voor de nieuwe gemeente Groningen komt.

B&W-besluit d.d.: 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit

     

Aanleiding en doel   

Op grond van de Wet Arhi blijven de verordeningen voor het grondgebied van de gemeente 
Groningen, Haren en Ten Boer bestaan. Artikel 28 van de Wet Arhi regelt dat gemeentelijke 
voorschriften gedurende twee jaren na herindeling hun rechtskracht behouden, voor zover het 
bevoegd gezag van de nieuwe gemeente deze voorschriften niet eerder vervallen verklaart. Niets 
doen op dit moment betekent dat we voor een onderwerp meerdere regelingen hebben. Dat is niet 
wenselijk, daarom het voorstel een nieuwe verordening vast te stellen

Kader    

Het juridisch kader is gelegen in de artikelen 15,3e lid, 41c2 en artikel 69, 2e lid Gemeentewet waarin
staat dat de raad voor zijn leden, respectievelijk de wethouders, respectievelijk de burgemeester een
gedragscode vaststelt.

Argumenten en afwegingen    

Zowel de gemeente Groningen, de gemeente Haren als de gemeente Ten Boer hadden een 
gedragscode politieke ambtsdragers, respectievelijk een gedragscode integriteit voor bestuurders 
(raadsleden en college van burgemeester en wethouders), respectievelijk een gedragscode voor 
bestuurders. De verschillende codes zijn gebaseerd op een model van de VNG. De code van de oude 
gemeente Groningen is wat uitbreider, ziet ook op houding en gedrag. Voorgesteld wordt dan ook 
om de gedragscode politieke ambtsdragers gemeente Groningen 2019, gebaseerd op de oude 
gedagscode politieke ambtsdragers van de gemeente Groningen vast te stellen. Voor wat betreft 
verder inhoudelijke toelichting op het onderwerp wordt verwezen naar de raadsvoorstellen zoals die 
op 27 mei 2015, respectievelijk 29 maart 2016, respectievelijk 14 mei 2003 zijn behandeld in de 
respectievelijke raden van Groningen, Haren en Ten Boer. 

NB in de voorgestelde gedragscode wordt op een aantal plekken verwezen naar artikelen uit het 
reglement van orde van de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad. Dat 
betreft het het Reglement van Orde van de oude gemeente Groningen. Dat kan niet anders want het
nieuwe Reglement van Orde zal nog moeten worden vastgesteld. Zodra dit het geval is, zal de 
nummering worden aangepast. 
 

Maatschappelijk draagvlak en participatie    

Integriteit is een belangrijk onderwerp. Het vaststellen van regels omtrent integriteit is dan ook 
belangrijk. 

Financiële consequenties    

nvt

Overige consequenties    

nvt

Vervolg    

Ook in het kader van de introductie van de nieuwe raad wordt aandacht besteed aan integriteit. 
Daarnaast wordt in de toekomst periodiek aandacht besteed aan het thema.

Lange Termijn Agenda    

nvt
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Bijlage: 

Gedragscode politiek ambtsdragers gemeente Groningen 2019

https://groningen.raadsinformatie.nl/document/4414206/1 
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