
Raadsvoorstel c o n c e p t

Datum raadsvergadering : 26 april 2018

Onderwerp : Gedragscode bestuurlijke integriteit

Voorgestelde beslissing:

1. De gedragscode voor de raads- en commissieleden en fractieassistenten van de gemeente Oude IJsselstreek 
vast te stellen en met ingang van …..2018 in werking te laten treden.

2. De gedragscode voor de wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek vast te stellen en met ingang van 
…..2018 in werking te laten treden.

3. De gedragscode voor de burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek vast te stellen en met ingang van 
…….2018 in werking te laten treden.

4. De gedragscode bestuurlijke integriteit, vastgesteld op 3 januari 2005, per ….2018 in te trekken.
5. Het bijgevoegde gentle agreement:

a. Te onderschrijven en in de praktijk toe te passen;
b. “voor akkoord” ter ondertekening aan te bieden aan de individuele raadsleden.

Aanleiding
De gemeenteraad heeft naar aanleiding van enkele workshops onder begeleiding van het bureau 
Governance and Integrity (G&I) geconcludeerd dat de huidige gedragscode bestuurlijke integriteit niet meer 
voldoet. Afgesproken is om de gedragscode te herzien.
Het college van burgemeester en wethouders heeft de gedragscodes doorgenomen en zowel de 
burgemeester als de wethouders adviseren positief over de gedragscodes.

Wat wordt met beslissing bereikt
 Beschikken over een actuele, heldere en goed hanteerbare gedragscode voor raadsleden, 

commissieleden, fractieassistenten, burgemeester en wethouders.
 Het gentle agreement biedt – ter aanvulling op de gedragscode – een heldere leidraad hoe te 

handelen in het geval van een (vermoeden) van schending van de gedragscode. 

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1. De huidige gedragscode is niet meer actueel, onvoldoende helder en hanteerbaar.
2. De nieuwe codes vormen met elkaar weer één geleel.

Kanttekeningen
a. De (grenzen aan de) ombudsfunctie van raadsleden is (nog) niet opgenomen in de gedragscode 

(niet zijnde belangenverstrengeling). 
Hier zitten volgens G&I nogal wat haken en ogen aan en zorgvuldige uitwerking vergt meer tijd.

Raadspresidium,

M.B.J. Looman O.E.T. van Dijk
Griffier Burgemeester

Raadsvergadering d.d.

□ conform voorstel

□ zonder hoofdelijke stemming

□ met algemene stemmen

□ …… stemmen voor …… stemmen tegen



□ aangenomen

□ aangenomen met amendement ……….

□ aangehouden

□ verworpen

□ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt ………

□ in handen B&W gesteld

□ opmerkingen/toezeggingen: ……………………….

□ …………………………………………………………


