
 

 

 

Aan:  voorzitter gemeenteraad Bloemendaal  

Datum:  11 september 2018 

Betreft:  initiatiefvoorstel Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal 

 

Onderwerp: Instemmen met het initiatiefvoorstel van raadslid Mark Doorn (VDB) van 11 september 2018   

   getiteld: “Stappenplan Integriteitsmeldingen Politiek Ambtsdragers Gemeente Bloemendaal”. 

Met dit initiatiefvoorstel stel ik voor het volgende besluit te nemen: 

De Gemeenteraad van Bloemendaal 

Gezien het initiatiefvoorstel van raadslid Mark Doorn (VDB) van 11 september 2018, getiteld: “Stappenplan 

Integriteitsmeldingen Politiek Ambtsdragers Gemeente Bloemendaal”. 

Besluit: 

I. in te stemmen met het genoemd initiatiefvoorstel; “Stappenplan Integriteitsmeldingen Politiek 

Ambtsdragers Gemeente Bloemendaal”. 

 

II. Het college van Burgemeester en Wethouders te verzoeken: 

 

a. Uitvoering te geven aan het aangenomen stappenplan 

b. De gemeenteraad binnen één maand in kennis te stellen van de gezette stappen aangaande 

liggende integriteitsmeldingen 

 

Wettelijke grondslag 

 

Artikel 170 van de Gemeentewet 

Artikel 15 van de Gemeentewet 

 

Initiatiefvoorstel 

 

Inleiding 

 

Integriteit is een onderwerp dat leeft en dat is maar goed ook. Het is een onderwerp waar we voortdurend 

aandacht voor moeten hebben. De (bestuurlijke) incidenten van de afgelopen jaren tonen dat aan en doen ons 

nog meer beseffen dat we dit hoog op de agenda moeten houden. Daarom behoort integriteitsbewustzijn in de 

haarvaten van politici te zitten.  

Met een zekere regelmaat verschijnen er berichten in de media over ambtelijke en politieke uitglijders die zich 

binnen de publieke sector voordoen. Of de schijn van integriteitsschending. De scheidslijn tussen integer en 

niet-integer is soms heel dun.  



Het doen en laten van de gehele gemeentelijke organisatie is afgestemd op en afgeleid van de taken die 

politiek ambtsdragers in het belang van de Bloemendaalse burger verricht. Zij worden voortdurend bekeken en 

gecontroleerd door enerzijds kritische mondige burgers en anderzijds de media, de waakhonden van de 

maatschappij.  

Integriteit kan het vertrouwen van de burger in de gemeente maken of breken. De Bloemendaalse burger moet 

vertrouwen kunnen hebben in het bestuur en de politiek. De burger verwacht ook veel van het bestuur. 

Wanneer deze verwachtingen niet worden ingelost, is de teleurstelling vaak groot, wordt de gemeente 

onverantwoord gedrag verweten en wordt het vertrouwen in de gemeente geschaad. Dit heeft zijn weerslag in 

afspraken en overeenkomsten die de gemeente aangaat. Het gemeentelijk belang moet voorop staan.  

 

Het is dan ook zaak op een voor eenieder duidelijke en eenduidige wijze te handelen wanneer de integriteit 

geschonden is of daarvan een vermoeden is gemeld.  

De gemeente Bloemendaal heeft in april 2017 een Gedragscode Integriteit aangenomen waarin is afgesproken 

afspraken te maken over de processtappen die zullen worden gevolgd ingeval van een vermoeden van een 

integriteitschending door een politieke ambtsdrager van de gemeente.   

Met het initiatiefvoorstel dat nu voorligt wil Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal daar nu het gevolg aan 

geven. 

 

Effect van dit Initiatiefvoorstel 

 

Het effect dat VDB met dit voorstel denkt te kunnen bereiken is een nog groter bewustzijn bij Politiek 

Ambtsdragers om de integriteit die onlosmakelijk met het ambt verbonden is te respecteren. 

De burgemeester, als hoeder der integriteit, de tools te geven om op een eenduidige manier te handelen bij 

een melding inzake de (mogrelijke) schending van de integriteit van een politiek ambtsdrager 

 

Stukken 

 

Stappenplan Integriteitsmeldingen Politiek Ambtsdragers Gemeente Bloemendaal 

 

Het lid van de gemeenteraad Bloemendaal 

M.A. Doorn 

Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal 

 

 

 

 

 

 

 

 


