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Korte inhoud voorstel
U wordt verzocht kennis te nemen van het rapport en de conclusies uit het onderzoeksrapport
Stelsel van integriteitszorg gemeente Bloemendaal van de Bloemendaalse rekenkamercommissie
en de aanbevelingen uit het onderzoek over te nemen.

1. Aanleiding
Alle overheidsinstanties zijn wettelijk verplicht een integriteitsbeleid te voeren.1 Door bezuinigingen bij de
overheid staat de integriteit van het openbaar bestuur echter onder druk: het BIOS (Bureau
Integriteitsbevordering Openbare Sector) signaleert dat organisaties integriteitsactiviteiten op de lange baan
schuiven, of dat ze die hooguit ‘quick & dirty’ aanpakken. Ook zijn er volgens het BIOS signalen dat er
sprake is van meer arbeidsconflicten en integriteitsonderzoeken en dat bezuinigingen kunnen leiden tot
meer onrust, baanonzekerheid, oncollegialiteit en vergelding richting de werkgever. Deze signalen waren
aanleiding voor de rekenkamer om het integriteitsbeleid van de gemeente Bloemendaal te onderzoeken.

2. Probleem-en doelstelling/oplossingen/effecten
De rekenkamer doet de volgende aanbevelingen:
1. Stel integriteitsbeleid op, evalueer en verantwoord dit

Stel in samenspraak met de raad een samenhangend integriteitsbeleid op. Verwerk daarin in ieder
geval een visie en doelstellingen, en de wijze waarop het beleid zal worden uitgedragen;

Evalueer dit beleid periodiek en pas het beleid hierop aan indien noodzakelijk;

Zorg ervoor dat integriteit periodiek verantwoord wordt richting de raad. Maak vooraf afspraken met
de raad over de wijze waarop dit gebeurt.
2. Draag het beleid uit

Maak integriteit een structureel thema binnen de organisatie, onder andere door de integriteitsweek
jaarlijks te blijven organiseren en medewerkers periodiek training te geven;

Maak een functionaris binnen de organisatie verantwoordelijk voor het coördineren, uitdragen en
bewaken van het integriteitsbeleid;

Bespreek met de raad de mogelijkheid om integriteit in de vorm van trainingen of als onderdeel van
het inwerkprogramma voor nieuwe raadsleden terug te laten komen.
In de reactie van het college van burgemeester en wethouders op het bestuurlijk wederhoor ziet het college
de aanbevelingen van de rekenkamer als adviezen voor het doorzetten van het huidig beleid. Het college wil
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Artikel 125 Ambtenarenwet.

-2als volgt met de aanbevelingen omgaan:
in 2014 zal een doorontwikkeling plaats vinden naar een nota integriteit, verantwoording en
evaluatie wordt een alinea in begroting/jaarverslag in de paragraaf bedrijfsvoering;
onderdeel van deze nota is een onderzoeksprotocol bij een integriteitsschending;
de coördinerende functie is/wordt belegd bij P&O.
Tot slot geeft het college aan bij het doorontwikkelen van het integriteitsbeleid rekening te willen houden
met integriteit van de raad, en verzoekt de rekenkamer haar onderzoek hiertoe uit te breiden.
De rekenkamer constateert in het nawoord dat het college niet ingaat op de aanbeveling om integriteit als
thema structureel uit te dragen en wijst er op dat juist de samenhang tussen beleid en het uitdragen
hiervan van belang is. Toegezegd wordt in het gebruikelijke vervolgonderzoek over een aantal jaren het
integriteitsbeleid voor de raad een onderdeel daarvan te laten zijn.

3. Financiële aspecten/risico’s
4. Communicatie aspecten
De uitvoering ligt bij het college.
5. Voorstel
U wordt verzocht kennis te nemen van het rapport en de conclusies uit het onderzoeksrapport Stelsel van
integriteitszorg gemeente Bloemendaal van de Bloemendaalse rekenkamercommissie en de aanbevelingen
uit het onderzoek over te nemen.

6. Uitvoering
De uitvoering ligt bij het college.

Rekenkamercommissie Bloemendaal
Dhr Van den Hoek

, voorzitter.

Mw De Vries

, secretaris.

Advies Commissie
De heer Van der Velden (lid rekenkamercommissie)licht het onderzoeksrapport toe.
De commissie is unaniem positief. Wel zullen D66, CDA en GroenLinks een motie of amendement
maken, waardoor ook de raad in het proces betrokken wordt.
De voorzitter concludeert dat het onderwerp als bespreekpunt naar de raad van 20
februari 2014 kan.

De raad der gemeente Bloemendaal;
gelezen het voorstel van de rekenkamercommissie Bloemendaal;

b e s l u i t:
Met inachtneming van Motie 1 (D66, CDA, GroenLinks)
1. kennis te nemen van de conclusies uit het onderzoeksrapport Stelsel van integriteitszorg
gemeente Bloemendaal
2. de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport Stelsel van integriteitszorg gemeente
Bloemendaal over te nemen.
3. het college op te dragen de aanbevelingen op te nemen in een actieplan met een daaraan
gekoppeld tijdspad.
4. het actieplan in de eerste helft van 2014 aan de gemeenteraad voor te leggen.
5. de uitvoering van het actieplan te monitoren door het college op te dragen hierover met
enige regelmaat naar de gemeenteraad terug te koppelen.
Motie 1
Versterking integriteit gemeenteraad
Van:
Raadsvergadering:

D66, CDA, GroenLinks
20 februari 2014

De raad van de gemeente Bloemendaal in vergadering bijeen op 20 februari 2014
constateert dat
- de rekenkamercommissie een rapport gepresenteerd heeft over het stelsel van integriteitszorg in
de gemeente Bloemendaal;
- hierin een aantal aanbevelingen gedaan worden voor verbetering van integriteitszorg binnen de
organisatie, maar ook met betrekking tot de gemeenteraad;
constateert dat
- het college de aanbevelingen overneemt en voornemens is om in 2014 een nota integriteitsbeleid
aan de raad voor te leggen;
overweegt dat:
- de gemeenteraad er grote waarde aan hecht de kaders voor het integriteitsbeleid van raad en
organisatie gezamenlijk richting te geven;
- de gemeenteraad van Bloemendaal zich wil versterken op het gebied van integriteit;
draagt het college op:
- de nieuwe gemeenteraad nauw te betrekken bij het formuleren van de visie en de kaders voor
het integriteitsbeleid;
- invulling te geven aan versterking van het omgaan met integriteit binnen het college en de
gemeenteraad;
en gaat over tot de orde van de dag.
D66/CDA/GroenLinks
Besluit:
Aangenomen
Stemmen voor:
18
Stemmen tegen:0
Afwezig:
1 (VVD)

-2Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Bloemendaal,
gehouden op 20 februari 2014.
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