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Voorstel: het stappenplan vast te stellen. 

 

 

In uw vergadering van 3 januari 2005 hebt u de Gedragscode bestuurlijke integriteit 

vastgesteld. Deze code bevat de kernbegrippen en bepalingen over hoe een bestuurder of 

volksvertegenwoordiger integer dient te handelen. Onderdeel van de code is dat college en 

raad jaarlijks hun bezoldigde en onbezoldigde nevenfuncties publiek maken. Verder geldt de 

vaste afspraak dat de gemeenteraad het thema integriteit regelmatig op de agenda plaatst. 

 

Een volwaardig integriteitsbeleid bestaat naast beleid ook uit handhaven. Een goede handhaving 

omvat het adequaat en consequent optreden tegen vermeende integriteitsschendingen. 

 

In 2008 hebt u daarom verzocht voor college en raad een protocol te ontwikkelen voor het 

uniform behandelen en registreren van meldingen van vermeende integriteitsschendingen. In 

verband hiermee hebben wij een stappenplan onderzoek en registratie integriteitsschendingen 

politieke ambtsdragers ontwikkeld. 

 

Dit stappenplan is van toepassing op alle politieke ambtsdragers: burgemeester, wethouders, 

raadsleden en raadsopvolgers. Het bevat concrete richtlijnen om na een melding op 

verantwoorde wijze onderzoek te (laten) doen naar een vermoeden van een 

integriteitsschending, alsmede om de afhandeling hiervan op uniforme wijze te registreren. In 

de bij het stappenplan behorende toelichting hebben wij de te zetten stappen nader 

beschreven. 

 

Wij hebben dit stappenplan is grotendeels gebaseerd op de modelregelingen, opgesteld door 

het ministerie van binnenlandse zaken, te weten Registratie integriteitsschendingen openbaar 

bestuur en politie oktober 2008, Handreiking melding integriteitsschending augustus 2007 en 

Handreiking onderzoek integriteitsschending september 2006. Het plan beantwoordt aan de 

wensen van de minister om het plaatselijk te voeren integriteitsbeleid naar landelijke 

maatstaven te regelen. 

 

Een soortgelijk stappenplan ontwikkelen wij voor het ambtelijk personeel, inclusief de 

gemeentesecretaris/algemeen directeur en de griffier van deze gemeente. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris,   De burgemeester, 

 

ING. N. VAN WAART         DRS. H.J. KAISER 


