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Voorgesteld besluit 

 
De raad besluit in te stemmen met het Plan van aanpak Integriteitsbeleid. 
 
Aanleiding en beoogd effect 

 

In 2016 heeft de rekenkamer een evaluatieonderzoek gedaan naar het in 2013 verrichte onderzoek naar de 
integriteitszorg binnen de gemeente. 
 
De conclusies van het evaluatieonderzoek luiden als volgt: 

1. De aanbevelingen uit het rapport Stelsel van Integriteitszorg gemeente Bloemendaal zijn tot op 
heden niet opgevolgd en ook niet aan de orde geweest in de raad; 

2. De motie die op 20 februari 2014 is aangenomen naar aanleiding van het rekenkamerrapport waarin 
het college is opgedragen om met een plan van aanpak te komen voor medio 2014 is niet ten 
uitvoer gebracht, zonder dat daar terugkoppeling naar de raad over heeft plaats gevonden;  

3. De raad zelf, daarbij ondersteund door de griffie, heeft geen controle gehouden op de opvolging van 
de aanbevelingen door de rekenkamercommissie en ook niet op de door de raad aangenomen motie.  

 

De commissie doet de volgende aanbeveling: 
 
De oorspronkelijke aanbevelingen uit het onderzoek van 2013 zijn tot op heden niet opgevolgd en gelden 
daarom nog steeds. Naast deze aanbevelingen doet de rekenkamercommissie de aanvullende aanbeveling 
om bij de raadsvergadering te werken met een actiepuntenlijst. Hierin staat welke acties worden 
ondernomen, wie de actie heeft aangedragen, wie deze gaat uitvoeren en binnen welk termijn. Daarbij 
wordt tevens vastgelegd dat alle punten, door een besluit van de raad daartoe, van de actiepuntenlijst 
kunnen worden afgevoerd. 
 
Politieke keuzeruimte 
- 
 
 
Gedachtegang 
 
Dit voorstel gaat alleen over het Plan van aanpak Integriteitsbeleid. De griffie zal een separaat voorstel 
opstellen over de aanbeveling om bij de raadsvergadering te werken met een actiepuntenlijst. 
 
Overwegingen van het college 
 
Het college onderkent het belang van het onderwerp integriteit. Er is niet conform de aanbevelingen een 
plan van aanpak opgesteld, maar integriteitsbeleid is vooral pragmatisch aangepakt. Het college heeft 
besloten om alsnog te voldoen aan de aanbevelingen van de rekenkamercommissie en de aangenomen 
motie in de raad van 20 februari 2014. Daartoe is een plan van aanpak Integriteitsbeleid opgesteld dat ter 
vaststelling aan de raad wordt voorgelegd. 
 
Middelen 
- 
 
Participatie 
- 
 
Communicatie 

- 
 
Samenwerking (Heemstede) 

- 
 
Vervolgproces/evaluatie 

- 
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Bijlagen 

 
Het plan van aanpak Integriteitsbeleid (2016035031) 
 
 
Achterliggende documenten 

- 
 
 
 
  
Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 
 
 
 , burgemeester. 
 
 
 
      , gemeentesecretaris. 
 
 
 
Advies Commissie 
Er wordt gesproken over de mogelijkheid van een meldplicht voor ambtelijke lobbyisten, in 

hoeverre integriteit leeft binnen de ambtelijke organisatie, in hoeverre er iets gebeurt met 

integriteitskwesties, het gebruik van privémailadressen, de borging van ambtelijke integriteit, 

omvang en insteek van het plan, de rol tussen geheimhouding en integriteit, de aanwezigheid van 

een integriteitscoördinator. 

Mevrouw Van Stralen (D66) wil bestuurlijke integriteit in het presidium bespreken. 

Burgemeester Schneiders geeft aan dat het uitgangspunt vertrouwen is. Hij zegt toe de 

bestaande integriteitsregelingen, waarin is beschreven hoe belangenverstrengeling kan worden 

voorkomen, aan de raad te verstrekken.       TCM 90 

Burgemeester Schneiders vindt bespreking van bestuurlijke integriteit in het presidium een goed 

idee. Hij zegt toe de regeling geheimhouding (in september 2015 als concept besproken) ter 

vaststelling aan de raad voor te leggen.      TCM 91 

De voorzitter concludeert dat het voorstel als hamerpunt voor de raadsvergadering van 24 

november 2016 kan worden geagendeerd.  
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