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Lichtenvoorde, 21 oktober 2013. 

Geachte raadsleden, 

Het Bureau Integriteitszorg de Achterhoek neemt hierbij de vrijheid aan u ongevraagd 
advies uit te brengen over de door u gepubliceerde concept-programmabegroting 2014. 
De toetsingskaders voor de programmabegroting vindt u in net model beleidsplan 
duurzaam integraal integriteitsplan dat, als onderdeel van de toolbox, aan u gratis ter 
beschikking is gesteld in 2011. 

Wij hebben u begin dit jaar een handleiding gestuurd met praktische tips over de opzet 
van een integriteitspassage. Die praktische tips zijn nu door ons als criteria gebruikt bij 
het toetsen van de passages. We geven vanaf dit jaar daarom ook een score aan de 
Integriteitspassage in de begroting. 
Omdat wij willen stimuleren, geven we een classificatie in gouden sterren. Daarmee 
wordt tot uitdrukking gebracht dat we uw pogingen tot nu toe buitengewoon waarderen, 
maar dat voor de meeste gemeenten op dit onderdeel er wat ons betreft een tandje bij 
kan. We werken bij dit onderdeel dus met een ander kleursymbool om recht te doen aan 
de intenties en om stimulerend op te treden. Het algemene oranje symbool staat voor 
"redelijk" (6). De gemeenten verdienen voor hun passage een dergelijke beperkte 
diskwalificatie niet. Daarom een afwijkende honorering, dat staat voor "bijna goed" (7,5) 
2 sterren, "goed" (8) 3 sterren en "zeer goed" (9) 4 sterren. 

U score zit op het gemiddelde met 2 sterren. 
Wij denken dat u het beleid nog wat smarter kunt formuleren op het gebied van het 
personeelsbeleid, de aanstelling van een integriteitsfunctionaris en de noodzakelijke 
herformulering van het beleid vanwege de nieuwe wetgeving. Ook kengetallen kunnen 
het beleid versterken. Eindoordeel: een 7,5. 

U zou overigens de keuze kunnen maken voor een zelfstandige paragraaf integriteits-
beleid. Ook kunt u er voor kiezen tussentijds te rapporteren over 2013 in de begroting 
2014. Daarmee wordt in feite halfjaarlijks gerapporteerd over het gevoerde beleid. Dan 
kiest u er dus bewust voor aan de inwoners te laten zien wat u in 2013 heeft gedaan op 
het moment dat de jaarrekening nog 5 maanden op zich laat wachten. Deze methode, 
die de gemeente Winterswijk hanteert, kan het bureau bij u van harte aanbevelen. 

Voor de overige onderzochte onderdelen geeft uw programmabegroting geen reden tot 
het maken van opmerkingen. 

Het is aan u of u onze advies wilt opvolgen. Wij zullen via een verkeerslichten-methode 
beknopt op de website www.integereachterhoek.nl alle facetten uit de begroting, die 
onderdeel uitmaken van een duurzaam integraal integriteitbeleid, in een oogopslag 
publiceren. Hieronder uw voorlopige score, op basis van die verkeerslichtenmethode. 

Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wij stellen u in de gelegenheid op deze kleurenscore 
te reageren, binnen het licht van de hierboven gemaakte opmerkingen. 



Wij zullen de collectieve resultaten op 16 november 2013 presenteren op onze website, 
in overeenstemming met onderstaande methodiek. Vanaf dat moment zullen wij ook een 
geactualiseerde integriteitsbarometer over uw gemeente publiceren. 
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Passage integriteitsbeleid in begroting 

Kwaliteit beschreven integriteitsbeleid ** 
Rechtmatigheid 
Aanbestedingsbeleid 
Administratieve organisatie en interne controle 
Actieve informatieplicht 
Volledige openheid bij analyse 
Begroting conform voorschriften 

ij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 
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recteur Bureau Integriteitszorg de Achterhoek 


