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Geachte leden van de raad,

Naar aanleiding van het toegezondeninitiatiefvoorstel van de fracties van het CDA en GroenLinks tot

wijziging van het “Protocol Integriteitsmeldingen politieke ambtsdragers gemeente Bloemendaal

2022”, treft u onderstaand het preadvies van de burgemeesteraan.

De burgemeester adviseert hetinitiatiefvoorstel niet te steunen.

Initiatiefvoorstel tot aanpassing van het Integriteitsprotocol

Indieners beogen methetinitiatiefvoorstel een wijziging van artikel 4, veertiende en vijftiendelid,

met toelichting, van het recent vastgestelde Integriteitsprotocol. Door de wijziging van het

veertiende lid wordt de commissie Integriteit verzocht in het rapport van bevindingen in te gaan op

‘de mate waarin de gedraging de betrokkene kan worden verweten’.

De commissie wordt gevraagd hiervoor als maatstaf gebruik te maken van de volgende gradaties:

opzet, grove schuld, verwijtbaarheid, geringe verwijtbaarheid en het ontbreken van verwijtbaarheid.

Daarnaast wordt eraan toegevoegd dat een gedraging geenintegriteitsschending kan opleveren als

de verwijtbaarheid van de betrokkene aan de gedraging ontbreekt.

Het vijftiende lid benoemt de uitkomsten die de conclusie van de commissie Integriteit kan bevatten.

Hieraan wordt een uitkomst toegevoegd. Deze uitkomstluidt: ‘de integriteit is geschonden, echter de

verwijtbaarheid van de betrokkeneis gering’.

Overwegingen van de burgemeester

Integriteit staat voor goed besturen. Integere politici en bestuurders vervullen hun taak en functie

naar de professionele eisen die eraan worden gesteld en overeenkomstig de geldende (morele)

normen. De gedragscode en het proces van het behandelen van integriteitsmeldingen hebbentot

voornaamste doel het bevorderen van de (politieke) omgangsvormenen het verbeteren van de

bestuurscultuur.

De in het protocol vastgestelde definitie van een integriteitsschending wordt omschrevenals ‘het

misbruiken van positie of het zich niet houden aan geldende normen, waarden,ofregels’.

Hetgeen de commissie Integriteit thans doet, is het vaststellen of er sprake is van een

integriteitsschending aan de hand van dezedefinitie. De commissie dient te beoordelen of een

handeling heeft plaats gevonden. Daarnaast staat in de definitie het woord ‘misbruiken’ of ‘het zich
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niet houden aan’, hetgeen reeds impliceert dat gekeken wordt naar de context waarin een handeling

wordt verricht. Ook in de voorbeelden die in het integriteitsprotocol staan, blijkt dat het moet gaan

om een serieuze kwestie, zoals;

- corruptie, fraude en diefstal;

- dubieuze giften en beloften;

- onverenigbare nevenfuncties, activiteiten en/of contacten;

- misbruik van positie en belangenverstrengeling;

- misbruik, manipulatie of lekken van (geheime) informatie;

- discriminatie, (seksuele) intimidatie en onfatsoenlijke

omgangsvormen;

- verspilling en wanprestatie.

Hier ligt tevens een rol voor de melder. Er mag niet lichtvaardig worden overgegaan tot het doen van

een melding.

Het is derhalve de taak van de commissie om onderzoek te doen naar de feiten en vast te stellen of

een integriteitsnorm is overschreden. Het is daarna aan de gemeenteraad om zich uit te spreken

over de eventuele consequenties van de overschreden norm en hierbij de omstandigheden van het

geval mee te wegen, die de commissie in haar rapport van bevindingen heeft beschreven.

Het voorstel is onuitvoerbaar

Het initiatiefvoorstel beoogt de commissie Integriteit een verdergaande rol toe te bedelen. Aan de

commissie wordt nu gevraagd een oordeel te vellen over de ‘verwijtbaarheid’ van de beklaagde. De

commissie zou in het advies een oordeel moeten geven over bijvoorbeeld overmacht in

noodtoestand, absolute overmacht, psychische overmacht enzovoort. In juridische procedures zijn

dit uitermate lastige vraagstukken die zelden worden gehonoreerd, dan wel zeer moeilijk

aantoonbaarzijn. Voor psychische overmacht is bijvoorbeeld een psychiatrisch onderzoeksrapport

noodzakelijk.

De voorgestelde termen worden gebruikt in het civiele recht, strafrecht en/of fiscaal recht. Ieder

rechtsgebied heeft zijn eigen jurisprudentie ontwikkeld en verbindt eigen consequenties aan de

kwalificaties. De vraag die zich opwerpt indien men de commissie vraagt te beoordelen of er sprake

is van opzet of dan ook wordt gevraagd of er sprake is van het leerstuk voorwaardelijk opzet, zoals

in het strafrecht.

Het gaat om juridisch lastige vraagstukken, waarbij in ogenschouw genomen dient te worden dat de

commissie geen juridisch geschoolde rechters zijn. Daarnaast borgen juridische procedures bij de

rechtbank ruimte en middelen, zoals onder andere getuigenverhoren, bewijsopdrachten,

bewijsmiddelen en opsporingsinstanties die kunnen bijdragen aan de juiste kwalificatie van een

gedraging. Deze kwalificaties zijn ingevoerd om te veroordelen. Het instrumentarium voor

integriteitsschendingen is echter bedoeld om de bestuurscultuur te verbeteren en elkaar aan te

spreken op juiste omgangsvormen.

Het voorstel is te beperkend

Integer handelen dient ruim opgevat te worden. In integriteitskwesties dient het zwaartepunt bij

normen en waarden te liggen en niet bij de juridische kwalificatie van bepaald handelen. Daarzijn

andere wegen voor, zoals strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures.

Het betekent dat politieke ambtsdragers op zorgvuldige wijze omgaan met bevoegdheden, macht,

middelen en verantwoordelijkheden waarover zij ten behoeve van het algemeen belang beschikken

en dat zij eenieder op correcte wijze behandelen. Door kwalificaties als ‘grove schuld’ en ‘opzet’ als
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voorwaarden voor het aannemenvaneenintegriteitsschending op te nemen, wordt de

integriteitsnormering beperkt.

De raad kan consequenties verbinden aan de adviezen van commissie Integriteit

De raad kan, indien gewenst, na het ontvangen advies van de commissie zelf bij stemming - op

basis van het advies zoals dat voorligt — een kwalificatie geven aan de integriteitsschending.

Bijvoorbeeld dat de raad bij stemming vaststelt of het om een geringe, medium of een ernstige

integriteitsschending gaat. In artikel 5, derde lid, van het Protocol zou-een dergelijke conclusie

kunnen worden toegevoegd. Daarnaast kan de raad eventuele consequenties verbinden aan

dergelijke vaststellingen. pr.

Reflectie van de commissie Integriteit ZZ

Bijgaand treft u de reflectie vande commissie Integriteit«aan. De reflectie is opgesteld op verzoek

van de indieners van het iritiatiefvoorstel.
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