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Amendement INTEGRITEITSPROTOCOL: Verduidelijkingen in de Toelichting

Corsanummer:

Van: CDA, GrL............................................................................

Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: Raadsvoorstel 2020003871

İT
Bloemendaal

De raad, in openbare vergadering bijeen op 12 november 2020,

Overwegende dat:
1. Op enkele plekken in de concept-Protocol staat dat het 'Seniorenconvent' - als een 

'overlegplatform' - 'besluiten' zou kunnen nemen, maar uit de toelichting kan worden begrepen 
dat ‘besluiť als 'advies' of 'wilsovereenstemming' kan worden gelezen en dat het geen 
publiekrechtelijke rechtshandeling betreft; maar

2. In de toelichting bij art. 5 staat dat het seniorenconvent 'besluiť over de wijze van afhandeling 
van een rapport van de integriteitscommissie;

3. De rol van de burgemeester bij ontvangst èn afhandeling van integriteitsmeldingen wordt 
beperkt tot 'regie' (procesbewaking, postbus...);

4. Het is wenselijk is om niet alleen totalen van de meldingen en de afhandeling daarvan (per 
categorie) in het Jaarverslag te zien (Art. 11), maar ook de conclusie/uitkomst per melding, met 
indicatie van de aard van de melding en de uitkomsten van het onderzoek.

5. In de toelichting bij art. 4 staat dat "tijdens het onderzoek door de commissie Integriteiť' "in 
ieder geval" de politieke ambtsdrager wordt gehoord, maar bedoeld wordt dat deze ambts
drager (degene over wie de melding gaat) gevraagd wordt zijn reactie op de melding te geven.

Besluit:
In de Toelichting bij de artikelen van het Integriteitsprotocol duidelijk(er) aan te geven dat:

a. Onder een 'politieke ambtsdrager' ook een ex politieke ambtsdrager wordt verstaan (art. 1);
b. Het Seniorenconvent in feite een besloten vergadering van het Presidium is;
c. Het Seniorenconvent alleen kan 'besluiten' over of/welke adviezen ze geeft;
d. In het Jaarverslag ook de uitkomsten van individuele meldingen worden opgenomen (art. 11);
e. De (ex) politieke ambtsdrager wordt gevraagd om zijn reactie op de melding te geven.

Ingediend door CDA, GrL .L„,
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