
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 6.10 

 

 Doetinchem, 26 mei 2016 

 

 

Herziening gedragscode bestuurlijke integriteit 

 

 

Voorstel: 

1. De Regeling gedragscode integriteit voor raadsleden vaststellen. 

2. De Regeling gedragscode integriteit voor burgemeester en wethouders vaststellen. 

 

Op 3 januari 2005 hebt u de Gedragscode Bestuurlijke Integriteit Gemeente Doetinchem vastgesteld. 

Sindsdien hebben zich op het gebied van bestuurlijk integriteitsbeleid diverse ontwikkelingen 

voorgedaan.  

 

U hebt op 25 juni 2015 de Gedragslijn bij belangenverstrengeling vastgesteld. Toen is afgesproken dat 

deze gedragslijn wordt opgenomen in de Gedragscode bestuurlijke integriteit gemeente Doetinchem. 

De afspraak vloeide voort uit de informatieve raadsbijeenkomst op 8 april 2015. Tijdens die 

bijeenkomst ging discussieleider O. Schuwer in op de wettelijke aspecten van integriteit en de 

betekenis daarvan voor de praktijk.  

 

De Regeling gedragscode integriteit burgemeester en wethouders én de Regeling gedragscode 

integriteit raadsleden vervangen de Gedragscode bestuurlijke integriteit gemeente Doetinchem. 

Onder artikel 2.1. van de Regeling gedragscode integriteit raadsleden is de tekst opgenomen die u op 

25 juni 2015 hebt vastgesteld. Paragraaf 5 van de Regeling gedragscode integriteit burgemeester en 

wethouders is aangevuld met reisvoorschriften, die ons college in 2013 heeft gesteld. Bij de 

aanpassing zijn de modelregelingen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gevolgd. De VNG 

heeft in 2015 voor raadsleden en collegeleden een aparte modelregeling ontworpen. 

 

Met de nieuwe regelingen wordt aangesloten bij de tegenwoordig te stellen eisen aan modern 

integriteitsbeleid. Ze gaan dieper in op vormen van belangenverstrengeling en het voorkomen ervan, 

op informatieplicht en de bescherming daarvan. Ze bevatten een aanvulling op wettelijke regels 

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

politieke ambtsdragers en de besluitvorming vergroten. Zij bieden in tegenstelling tot de huidige code 

een beter beoordelingskader en een leidraad bij twijfel, vragen en discussies.  

 

De huidige gedragscode is gesplitst in een gedragscode voor bestuurders en een gedragscode voor 

volksvertegenwoordigers. Veel bepalingen voor de volksvertegenwoordigers en de dagelijkse 

bestuurders zijn gelijk. Er zijn ook verschillen. Die hebben te maken met de staatsrechtelijke positie 

en met de voor het college en de raad geldende wettelijke (integriteits)regels. De gemeenteraad is 

een politiek orgaan. In de volksvertegenwoordiging worden specifieke of (partij)politieke belangen 

ingebracht voor het algemeen belang van de gemeente. De raadsleden krijgen het mandaat van hun 

kiezers. De gedragscode dient de vervulling van het kiezersmandaat te ondersteunen. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris,      De burgemeester, 

 

ing. N. van Waart     dr. J.M.E. Traag 

 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over herziening gedragscode bestuurlijke 

integriteit ; 

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t : 

 

1. De Regeling gedragscode integriteit voor raadsleden vast te stellen. 

2. De Regeling gedragscode integriteit voor burgemeester en wethouders vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 2 juni 2016, 

 

 

 

 

 

          , locogriffier 

 

 

 

 

 

          , voorzitter 

 


