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 Input op het Protocol 

Integriteitsmeldingen 

Reactie: 

   

 B. van der Veldt (CDA) 

(schriftelijke input) 

 

A1 Voorstel voor definitie Integriteit. Overnemen in artikel 1: 

‘Integriteit: eigenschap dat een politieke 
ambtsdrager handelt volgens de geldende 

normen, waarden en regels in de samenleving. 

Een politieke ambtsdrager moet op een goede 

manier omgaan met de macht, informatie en 

middelen. Hij moet het algemeen belang voor 

ogen houden en zich kunnen verantwoorden voor 

de keuzes die hij maakt.’ 
 

Het CAOP merkt hierover wel op: “er dient voor 
gewaakt te worden het begrip integriteit en 

integriteitsschending daadwerkelijk te willen 

definiëren. Er zijn zeker 10, zo niet veel meer, 

definities, wat het definiëren oplevert is een 

discussie nu over de juiste bewoording en op een 

later moment over de interpretatie. Omdat 

integriteit context gebonden is, is een definitie 

nooit sluitend” 

A2 

 

 

 

 

 

 

Voorstel voor definitie van 

Integriteitsschending. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overnemen in artikel 1: 

Integriteitsschending: Een politieke ambtsdrager 

die zich niet aan (ongeschreven) regels , normen 

of moraal houdt. Hierbij kan het gaan om: 

 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. 

 

Toelichting: Bij integriteitsschendingen kan het 

gaan om feiten die wettelijk strafbaar zijn, maar 

ook om handelingen in strijd met geschreven of 

ongeschreven regels. Het is objectief gezien 

onmogelijk alle gedragingen, handelingen en 

transacties van politieke ambtsdragers op 

voorhand in een reglement te vatten. Dat is per 

definitie context afhankelijk. Veel normen zijn 

opgenomen in de o.a. de Gemeentewet, de 



Opmerkingen raadsleden/duo commissieleden op voorstel Integriteitsprotocol en verordening  

N.a.v. Commissie Bestuur & Middelen van 3 september 2020 (2020003904) 

 

 

2 

 

Algemene wet bestuursrecht en  de 

Gedragscode. 

A3 Art. 10 lid 4: Formuleer het als een 

wens. 

Overnemen. Artikel 10 lid 4 wordt: Als de pers in 

een bepaalde kwestie op de hoogte gesteld  zal 

(of moet) worden, verloopt de feitelijke 

informatievoorziening  over het afdoen van de 

kwestie via de burgemeester.   

A4 Verjaring van een integriteitsmelding 

regelen 

Overnemen:  

Extra lid toevoegen: “Meldingen over 

schendingen in het verleden, waarvan het 

aannemelijk is dat door het verloop der tijd 

onvoldoende bewijs voorhanden is worden niet in 

behandeling genomen”. 
Extra lid toevoegen:  

“Het doen van een onderzoek naar personen die 

geen politieke ambt meer bekleden, wordt in 

beginsel niet uitgevoerd’.  
  

Toelichting: In het algemeen is het moeilijk 

meldingen lang na dato serieus te onderzoeken. 

Het doen van een onderzoek naar personen die 

geen politieke ambt meer bekleden heeft ook 

niet altijd toegevoegde waarde, omdat 

betrokkene niet meer aanspreekbaar is. Het 

onderzoek brengt dan vooral veel kosten mee 

(zowel financieel, als reputatie, emotioneel etc) 

en na het onderzoek resteert een kater omdat er 

geen consequenties volgen. 

   

 R. Kruijswijk (Groen Links) 

(schriftelijke input) 

 

A5 Artikel 1: Definitie ‘integriteit’ kan nog 
iets worden aangevuld of althans 

worden toegelicht 

Overnemen: zie voorstel onder A1 en A2 

A6 Art. 3 lid 3 tweede zin weglaten. 

Volstaan kan worden met: ”De 
burgemeester informeert onverwijld 

de politieke ambtsdrager over de 

integriteitsmelding, tenzij er 

zwaarwegende redenen zijn om de 

integriteitsmelding geheim te 

houden.” 

Overnemen:  

 

A7 Art. 3 lid 5. toevoegen van 

‘(vermoedelijk)’ tussen “Indien de 
melding” en “betrekking heeft op…”.   

Overnemen 

A8 Art. 10 lid 3. Er staat: “In beginsel 
wordt tijdens het gehele proces van 

behandeling van de 

integriteitsmelding geen informatie 

verstrekt over de integriteitsmelding 

Uitleg: Het  Protocol gaat uit van de gedachte dat 

in het meldingsproces de kring van personen die 

met de melding bekend zijn, zo klein mogelijk 

wordt gehouden. Er zijn in het Protocol 

verschillende momenten genoemd, wanneer 
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en het onderzoeksproces, anders dan 

aan direct betrokkenen.” (Maar) in art. 
7 ld 5 staat “De burgemeester biedt 
het onderzoeksrapport, onder 

geheimhouding, aan de 

gemeenteraad.” Moet er dan niet iets 
worden toegevoegd zoals “(met in 
acht neming van art. 7 lid 5)”? 

communicatie plaatsvindt tussen de 

burgemeester (of onderzoekers) en de 

betrokkenen. ‘Direct betrokkenen’ ziet toe op de 
politieke ambtsdrager, de melder, de commissie, 

het onderzoeksbureau, het seniorenconvent en 

de gemeenteraad.    

   

 C. Faas  (Zelfstandig B’daal) 
(input tijdens commissie 3-9-2020) 

 

A9 Waarom inschakeling van het  

seniorenconvent? 

Uitleg: de verantwoordelijkheid voor de 

bestuurlijke integriteit kan de burgemeester niet 

alleen dragen. Het is van belang om hem 

rugdekking te bieden door hem formeel te 

voorzien van een klankbord. Het is raadzaam om 

het seniorenconvent, als overlegplatform voor 

vertrouwelijke kwesties namens de raad, deze 

rol te laten vervullen. Dit vergroot tegelijkertijd 

het politieke draagvlak van het proces en de 

afhandeling van een integriteitsmelding. Ook kan 

het helpen bij het vormen van een gezamenlijk 

beeld over wat wel en wat niet geaccepteerd 

wordt. 

   

 M. Roos (Hart voor B’daal) 
(input tijdens commissie 3-9-2020) 

 

A10 Wat is de kapstok voor een 

integriteitsschending? Voorstel om 

een kader op te stellen 

Bij integriteitsschendingen kan het gaan om 

feiten die wettelijk strafbaar zijn, maar ook om 

handelingen in strijd met geschreven of 

ongeschreven regels. Het is objectief gezien 

onmogelijk alle gedragingen, handelingen en 

transacties van politieke ambtsdragers op 

voorhand in een reglement te vatten. Dat is per 

definitie context afhankelijk. Veel normen zijn 

opgenomen in de o.a. de Gemeentewet, de 

Algemene wet bestuursrecht en  de Gedragscode  

 

 

A11 Art. 3, lid 3: Informeren van de 

politieke ambtsdrager tenzij 

zwaarwegende redenen. Wat zijn 

deze? 

Het kan zijn dat het onderzoeksbelang zich 

hiertegen verzet, bijvoorbeeld als de betrokkene 

naar aanleiding van de kennisgeving mogelijk 

bewijsmateriaal kan of zal vernietigen. In dat 

geval kan de kennisgeving tijdelijk achterwege 

blijven. Deze uitleg wordt in toelichting 

opgenomen. 

A12 Artikel 5, lid 4  en artikel 6 lid 1: Wie 

neemt het besluit: burgemeester of 

het Seniorenconvent.  

 

Voorstel: artikel 5, lid 4 wijzigen in: ‘Het 

seniorenconvent bespreekt het rapport van 

bevindingen van de commissie en besluit over de 

te nemen vervolgstappen.  
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Artikel 6, lid 1 wijzigen in: ‘In navolging van het 
besluit van het Seniorenconvent voert de 

burgemeester een van de volgende 

vervolgstappen uit: 

…… etc’ 
A13 Art. 5: Integriteit is geen politiek dus 

niet via seniorenconvent 

Uitleg: De raad is het hoofd van de gemeente en 

de uiteindelijke verantwoordelijke voor de 

(politieke) afhandeling van integriteitskwesties. 

In dat verband is het raadzaam om de raad al in 

een vroeg stadium te betrekken door het 

Seniorenconvent de rol van klankbord te laten 

vervullen. Het Seniorenconvent is tenslotte 

ingesteld als overlegplatform voor vertrouwelijke 

kwesties zoals integriteitsmeldingen. 

Uitleg opnemen in toelichting. 

A14 Art.9: Het is oneigenlijk om het 

seniorenconvent te betrekken bij het 

doen van een aangifte.  

Bij het doen van aangifte zit vaak 

afwegingsruimte. Bovendien heeft het doen van 

aangifte tot gevolg dat het integriteitsproces ‘on 
hold’ wordt gezet. De burgemeester maakt deze 
afweging in afstemming met de commissie of het 

seniorenconvent.  

Zie voor de rol van het seniorenconvent de uitleg 

onder A9 en  A13.   

A15 Art. 10 lid 4: De burgemeester heeft 

alleenrecht op communicatie naar 

buiten. Dit is in strijd met recht 

Overnemen: zie voorstel onder A3. 

   

 A. de Groot (PvdA) 

(schriftelijke input) 

 

A16 Art. 2, lid 2 Toevoegen:  Hierna wordt 

onder de burgemeester tevens de 

loco-burgemeester verstaan.  

Overnemen: In artikel 2 lid 2 wordt toegevoegd:  

Hierna wordt onder de burgemeester tevens de 

loco-burgemeester verstaan. 

A17 Art. 4, lid 7 en art. 7, lid 3 

Er is niet voorzien in mogelijkheid van 

aanpassing rapport n.a.v. 

opmerkingen van de betrokkene. 

Dat moet m.i. wel; dan zou eerst van 

ontwerprapport kunnen worden 

gesproken, daarna van definitief 

rapport. 

Overnemen: aan beide artikelen (artikel 4 en 7 ) 

wordt een extra lid toegevoegd: ‘De commissie 

c.q. het onderzoeksbureau kan het rapport 

aanpassen naar aanleiding van de schriftelijke 

reactie van de betrokken politieke ambtsdrager.’ 

   

 L. Heukels (Liberaal Bloemendaal) 

(schriftelijke input) 

 

A18 Art. 2 extra lid toevoegen: 

‘Integriteitsmeldingen over het 

college, inclusief de burgemeester, 

worden schriftelijk gedaan bij de 

burgemeester die verantwoordelijk 

blijft voor de coördinatie van het 

onderzoeksproces ondanks dat hij of 

Niet overnemen: In artikel 2 lid 1 is de ontvangst 

van de meldingen al geregeld: 

‘Integriteitsmeldingen worden schriftelijk gedaan 
bij de burgemeester’). 
 

Wel opnemen in toelichting op dit artikel.  
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zij daar persoonlijk bij betrokken kan 

zijn.’ 
A19 Art. 2 lid 3 toevoegen: ‘na beoordeling 

op betrouwbaarheid van de  

informatie’. 

Overnemen 

 Art. 2 lid 4 wijzigen in:  ‘Indien uit het 
onderzoek door de Commissie 

Integriteit het vermoeden rijst van een 

valse beschuldiging – in de zin van het 

Wetboek van Strafrecht - kan de 

burgemeester na het consulteren van 

het seniorenconvent actie ondernemen 

tegen de melder in de vorm van een 

nader feitenonderzoek door de 

Commissie Integriteit of een aangifte 

of een melding doen bij de politie’. 

Deels overnemen. Artikel 2 lid 4 wijzigen in : 

Indien uit het onderzoek door de Commissie 

Integriteit het vermoeden rijst van een valse 

beschuldiging – in de zin van het Wetboek van 

Strafrecht - kan de burgemeester aangifte of 

melding doen bij de politie.’  
 

 Dit is een zelfstandige bevoegdheid van de 

burgemeester, waarbij geen consult van het 

seniorenconvent noodzakelijk is. 

 Bij nader inzien is een feitenonderzoek door 

de burgemeester geen gepaste actie 

 

A20 Art. 2 lid toevoegen: ‘In alle in dit 
Uitvoeringsbesluit en de Verordening 

genoemde handelingen wordt niet 

alleen de melder, maar ook de 

beklaagde, uiterlijk binnen een week 

nadat de handeling heeft plaats 

gevonden, schriftelijk door de 

burgemeester op de hoogte van 

gesteld met toezending van alle 

daarbij behorende stukken en hebben 

daarbij het recht om schriftelijk te 

reageren, zoals bedoeld in de 

Algemene wet bestuursrecht. 

 

  

Niet overnemen:  

 Het is een misvatting te veronderstellen dat 

bij een integriteitsschendig sprake is van 

partijen die in een conflict zijn geraakt zoals 

dat bij een civiel geding aan de orde is. Het is 

aan de onderzoeker(s) om de feiten te 

achterhalen. Dat doen ze door informatie te 

verifiëren. De melder speelt daarin geen rol. 

Bij een melding van een vermoeden van 

integriteitsschending gaat het niet om het 

gegeven dat de melder persoonlijk onrecht is 

aangedaan, maar het feit dat door de 

gedragingen het organisatiebelang (ernstig 

wordt aangetast en/of schadelijk is voor het 

imago van de gemeente en/of gemeentelijke 

dienst. De rol van de melder is beperkt tot 

het indienen van zijn melding, het geven van 

een onderbouwing /een toelichting op zijn 

melding.  

 Een integriteitskwestie is een uiterst delicaat 

onderwerp waarbij het onderzoek op een 

zorgvuldige wijze moet plaatsvinden. Om  de 

persoonlijke levenssfeer van de betrokkene 

zo veel mogelijk te beschermen en de kans 

op onnodige beschadigingen te beperken, is 

het van belang de kring van ingelichte 

personen zo klein mogelijk te houden. 

Bovendien moet de  het onderzoek in 

relatieve stilte kunnen plaatsvinden. De 

opbouw van het Protocol sluit hierbij aan. 

 Het is niet duidelijk wat wordt bedoeld met 

“het recht om schriftelijk te reageren, zoals 
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bedoeld in de Awb. Het doen van een 

integriteitsmelding is ten principale geen 

aanvraag in de zin van de Awb. 

 Onduidelijk is naar welke bepalingen uit de 

Awb wordt verwezen (hoofdstuk 9 of 

bezwaar en beroep?). Maar voorop moet 

worden gesteld dat de context van het 

bestuursrecht niet van toepassing is en 

daarmee niet toepasbaar is. 

A21 In art. 3 lid 1 weglaten: ‘als strikt 

vertrouwelijk’ 
Niet overnemen: Zo is het voor alle betrokkenen 

duidelijk dat de melding vertrouwelijk in 

ontvangst wordt genomen en behandeld. 

A22 Art. 3 lid 3 wijzigen in:  ‘De 

burgemeester stuurt altijd onverwijld 

de beklaagde de ontvangen melding, 

tenzij er zwaarwegende redenen zijn 

om de integriteitsmelding geheim te 

houden zoals bedoeld in het Wetboek 

van Strafvordering en de Algemene 

wet bestuursrecht.’ 

Deels overnemen (zie A6) 

Artikel 3 lid 3 wijzigen in: 

De burgemeester informeert onverwijld de 

politieke ambtsdrager over de 

integriteitsmelding, tenzij er zwaarwegende 

redenen zijn om de integriteitsmelding geheim te 

houden. 

 

Uitleg: Het kan zijn dat het onderzoeksbelang 

zich tegen toezending verzet, bijvoorbeeld als de 

betrokkene naar aanleiding van de kennisgeving 

mogelijk bewijsmateriaal kan of zal vernietigen. 

In dat geval kan de kennisgeving tijdelijk 

achterwege blijven. 

A23 Art. 3 lid 5 toevoegen:  ‘…en zendt 
daarbij de commissie integriteit de 

daarbij behorende stukken.’ 

Overnemen 

A24 Art. 4 extra lid toevoegen: ‘Mocht de 
Commissie Integriteit niet binnen deze 

termijn het onderzoek kunnen 

afronden, dan meldt zij dat voor het 

verstrijken van deze termijn schriftelijk 

aan de burgemeester, de melder en de 

beklaagde en geeft zij aan naar 

schatting hoeveel tijd zij hiervoor nog 

nodig heeft.’ 

Overnemen. Aan artikel 4 lid 1 wordt 

toegevoegd:  Indien deze termijn niet gehaald 

wordt, bericht de commissie dit tijdig aan de 

burgemeester en de politieke ambtsdrager. 

A25 Art. 4 extra lid toevoegen: ‘De 
Commissie Integriteit beoordeelt na de 

ontvangst van de melding of dit een 

integriteitsmelding is of anderszins 

bijvoorbeeld een klacht of uiting van 

ernstig ongenoegen, in welk geval de 

regels van deze Verordening en het 

Uitvoeringsbesluit van toepassing 

blijven. De Commissie Integriteit kan 

de “Wegwijzer Vermoeden 
integriteitsschending politieke 

Niet overnemen:  

 Het eerste deel van dit lid is al verweven in 

het onderzoek van de commissie (zie 

toelichting op dit artikel). 

 In geval van een klacht is hoofdstuk 9 van de 

Awb van toepassing en dus niet het Protocol 

of de Verordening.  

 Letterlijk staat hier dat ook als een melding 

geen integriteitsschending betreft, de 

melding toch behandeld wordt. Dat  is een 

open einde-regeling.  
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ambtsdragers” van het CAOP bij haar 
beoordeling en advies betrekken.’ 

 Niet duidelijk is wat met een ‘uiting van 
ernstig ongenoegen’ wordt bedoeld en 
waarom het Protocol en de Verordening 

hierop van toepassing zou moeten zijn.  

 Waarom bepalen welk  naslagwerk de 

Commissie bij haar beoordeling kan 

betrekken. De commissie is prima in staat 

om dit zelf te bepalen. Dit is te gedetailleerd. 

A26 Art. 4 extra lid toevoegen: ‘De 

Commissie Integriteit betrekt tevens in 

haar rapport en haar advisering de 

vraag over het niet ontvankelijk zijn 

dan wel het al of niet terecht in 

behandeling nemen van een melding, 

waaronder schijnbaar serieuze / 

terechte integriteitsmeldingen, die 

gescheiden kunnen worden van 

minder serieuze / ernstige meldingen, 

zoals onder andere bedoeld in de 

“Wegwijzer Vermoeden 
integriteitsschending politieke 

ambtsdragers”. ‘ 

Niet overnemen:  

 Al deze onderzoeksvragen zijn al verweven in 

het onderzoek van de commissie (zie 

toelichting op artikel 4).  

 Waarom in de Verordening bepalen welke 

naslagwerk de Commissie bij haar 

beoordeling kan betrekken. De commissie is 

prima in staat om dit zelf te bepalen. Dit is te 

gedetailleerd. 

 

 

A27 Art. 4 extra lid toevoegen: ‘De 
Commissie Integriteit betrekt bij de 

aanvang van haar onderzoek, naast de 

vraag of er sprake is van een 

integriteitsmelding dan wel een klacht, 

mede het oordeel of er sprake is van 

een schijnbaar serieuze/terechte 

integriteitsmelding dan wel van een 

minder serieuze/ernstige melding en 

naar aanleiding van dat oordeel 

rapporteert de Commissie de 

burgemeester en de fractievoorzitters 

over haar oordeel met betrekking tot 

het al of niet tussentijds beëindigen of 

uitbreiden dan wel doorgaan met het 

onderzoek, zoals ook bedoeld in de 

“Wegwijzer Vermoeden 
integriteitsschending politieke 

ambtsdragers” ( o.a. pagina 34) .’ 

Niet overnemen: 

 Al deze onderzoeksvragen zijn al verweven in 

het onderzoek van de commissie (zie 

toelichting op artikel 4); 

 De commissie neemt haar oordeel op in het 

rapport van bevindingen. Dit is in lid 4, 5 en 6 

al bepaald. Dit rapport wordt aan de 

burgemeester gestuurd en burgemeester 

stuurt het aan het seniorenconvent.  

 Waarom in de Verordening bepalen welke 

naslagwerk de commissie bij haar 

beoordeling kan betrekken. De commissie is 

prima in staat om dit zelf te bepalen. Dit is te 

gedetailleerd. 

 

 

 

A28 Art. 4 extra lid toevoegen: ‘Indien de 
Commissie Integriteit oordeelt dat er 

sprake is van een minder serieuze/ 

minder ernstige melding en dat zij 

daarom van mening is dat het 

onderzoek tussentijds beëindigd kan 

worden, wordt dat- tussen- rapport 

door de burgemeester onverwijld 

Niet overnemen:  

 Het onderzoeksproces door de commissie 

eindigt altijd in een rapport van bevindingen. 

Ook als het een minder ernstige melding 

betreft. Dit rapport wordt gestuurd naar de 

burgemeester die het vervolgens stuurt naar 

het seniorenconvent (zie lid 4, 5 en 6 en de 
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voorgelegd aan de Raad en neemt de 

Raad haar beslissing over het al dan 

niet beëindigen van het onderzoek in 

de eerstvolgende raadsvergadering na 

ontvangst van dat rapport. Ook tegen 

dit besluit van de Raad staat – in volle 

omvang - bezwaar en beroep open op 

grond van de Awb.’ 

toelichting hierop). De raad komt mogelijk 

hierna in beeld. 

 Een besluit van de raad over een 

integriteitsmelding is géén besluit in de zin 

van de Awb waartegen bezwaar openstaat.  

 

A29 Art. 4 lid 3 wijzigen in: ‘De Commissie 

Integriteit hoort de betrokken 

beklaagde en de melder en kan andere 

betrokkenen dan wel getuigen, 

opgegeven door de melder dan wel de 

beklaagde, op diens verzoek horen. 

Het afzien van het horen van getuigen 

wordt door de Commissie bij haar 

eindverslag deugdelijk en onderbouwd 

gemotiveerd, zoals bedoeld in het 

Wetboek van Strafvordering. Van dat 

hoorgesprek wordt een letterlijk 

verslag gemaakt.’ 

Niet overnemen: 

 De politieke ambtsdrager wordt zeker 

gehoord (in het kader van hoor en 

wederhoor). Het is verder aan de commissie 

om te bepalen of melder of andere 

betrokkene(n) gehoord moeten worden. In 

de commissie is voldoende kennis, expertise 

en ervaring om dit te beoordelen. 

 Van de gesprekken wordt een verslag 

gemaakt. Dit hoeft geen woordelijk verslag 

te zijn. De commissie bepaalt de aard van 

het verslag. 

 Het Strafrecht is niet van toepassing op de 

behandeling van een integriteitsmelding dus 

waarom verwijzen naar het Wetboek van 

Strafvordering? 

A30 Art. 4 lid 5 wijzigen in: ‘Het rapport 
van bevindingen bevat in elk geval: de 

integriteitsmelding, het 

gespreksverslag, de verslagen van het 

horen van de getuigen, de bevindingen 

en een conclusie waarin de vraag of er 

sprake is van een integriteitschending 

dan wel anderszins een klacht wordt 

beantwoord.’ 

Deels overnemen: ‘Het rapport van bevindingen 
bevat in elk geval: de geanonimiseerde 

integriteitsmelding,  het gehanteerde 

normenkader,  de bevindingen en een conclusie 

waarin de vraag of er sprake is van een 

integriteitschending.’ 
 

Uitleg: 

De gesprekken worden vertrouwelijk gevoerd. 

Het publiceren van de verslagen in het rapport 

zal de kwaliteit van de gesprekken niet ten 

goede komen. Bovendien kan hiermee 

strijdigheid met de AVG ontstaan. Dan worden 

immers persoonsgegevens gepubliceerd.  

A31 Art. 4 lid 6 toevoegen: de volgende 

conclusies:  

- een nader onderzoek door middel 

van het horen van getuigen en/ of 

deskundigen is noodzakelijk; 

- indien er sprake is van een klacht: 

een advisering omtrent de afdoening.’ 

Niet overnemen  

 Er is al een conclusie (onder D) dat er een 

nader onderzoek ingesteld moet worden 

door een extern bureau. Mede doordat het 

onderzoek meer deskundigheid vergt (zie 

toelichting op dit artikel). 

 De commissie kan zelf getuigen horen 

 Als het een klacht is dan is de 

klachtenprocedure van de Awb hierop van 

toepassing. Dit is al wettelijk bepaald. 
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A32 Art. 4 lid 7 toevoegen dat ‘het rapport 

van bevindingen ook aan melder 

wordt gestuurd en melder kan 

reageren op het rapport” 

Niet overnemen: zie opmerking onder A20 

A33 Extra lid toevoegen: ‘Indien de 
Commissie Integriteit adviseert om een 

nader onderzoek door middel van het 

horen van getuigen en deskundigen te 

laten instellen, doet zij dat schriftelijk 

aan het seniorenconvent en verzoekt 

daarmee de raad om daarvoor zo 

nodig extra budget te verstrekken. Het 

seniorenconvent / de Raad kan niet 

treden in het oordeel van de 

Commissie Integriteit om dat 

onderzoek uit te voeren’. 

Niet overnemen. Zie opmerking onder A31 

A34 Art. 4 lid 8 toevoegen: ‘Bij dat advies 
vraagt het seniorenconvent de Raad 

via het seniorenconvent daarvoor zo 

nodig extra budget te verstrekken. Het 

seniorenconvent/de Raad kan niet 

treden in het oordeel van de 

Commissie Integriteit om dat 

onderzoek uit te voeren.’ 

Niet overnemen: raad is al om geld gevraagd (zie 

raadvoorstel) 

A35 Art. 4 lid 10 toevoegen: ‘en aan alle 

fractievoorzitters.’ 
Niet overnemen. De commissie zendt het 

rapport van bevindingen aan burgemeester. Het 

is de burgemeester die, als  bestuursorgaan, 

voorlopige geheimhouding kan opleggen aan de 

raad of leden van de raad (artikel 25 , lid 2 van 

de Gemeentewet). 

Vervolgens zendt de burgemeester het rapport 

aan het Seniorenconvent. 

A36 Art. 4 lid toevoegen: ‘Op het 
onderzoek van de Commissie 

Integriteit is de Algemene wet 

bestuursrecht ook van toepassing, met 

dien verstande dat geen bezwaar en 

beroep open staat van / tegen een 

besluit van de Commissie Integriteit. 

Tegen besluiten van bijvoorbeeld het 

niet horen van getuigen door de 

Commissie Integriteit kan slechts 

bezwaar en beroep worden 

aangetekend gelijktijdig na en tegen 

het besluit van de Raad. Onverlet zijn 

de bepalingen van het Wetboek van 

Strafvordering van toepassing mocht 

er sprake zijn van een melding of 

aangifte.’ 

Niet overnemen:  

De Awb is niet van toepassing en kan ook niet 

zomaar van toepassing worden verklaard (en 

zeker niet de hele Awb). 

 

De Awb bepaalt dat bezwaar alleen mogelijk is 

tegen een besluit in de zin van de Awb. Een van 

de vereisten voor een dergelijk besluit  is dat het 

besluit rechtsgevolg heeft. Een besluit heeft 

rechtsgevolg, indien deze erop is gericht een 

bevoegdheid, recht of verplichting voor een of 

meer anderen te doen ontstaan of teniet te 

doen, dan wel de juridische status van een 

persoon of zaak vast te stellen’. Dit is bij een 
besluit over een integriteitsmelding niet het 

geval. Een dergelijke besluit heeft hoogstens 

politieke gevolgen. 
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De vraag is ook bij wie dan een bezwaar moet 

worden ingediend (bij welk orgaan). De Cie is 

geen orgaan. De Bm, het college en de Raad 

gaan niet over het wel/niet horen... 

A37 Art 5 lid 4 wijzigen in: ‘Het 
seniorenconvent bespreekt slechts het 

rapport van bevindingen van de 

Commissie Integriteit en de door de 

burgemeester te nemen 

vervolgstappen volledig conform het 

advies en het oordeel van de 

Commissie Integriteit.’ 

Niet overnemen: De commissie geeft een 

conclusie over de vraag of er sprake is van een 

integriteitsschending. De commissie doet geen 

uitspraak over de te nemen vervolgstappen. Dit 

is aan het Seniorenconvent (zie toelichting bij dit 

artikel). Het seniorenconvent bespreekt het 

rapport van bevindingen en beslist over de te 

nemen vervolgstappen. Zie opmerking onder 

A12 

A38 Art. 5 extra lid toevoegen: ‘Het 

seniorenconvent en de burgemeester 

geven geen oordeel over de conclusie 

uit het rapport noch kunnen daar 

enige wijziging in aan brengen’ 

Niet overnemen: zie opmerking onder A37 

A39 Art 5 lid 5 wijzigen in: ‘Ingeval van een 

integriteitsschending (conclusie met 

uitkomst uit het rapport van de 

Commissie Integriteit) bespreekt het 

seniorenconvent tezamen met de 

burgemeester, in die hoedanigheid en 

niet als voorzitter van het 

seniorenconvent, de wijze van 

afdoening en daarbij heeft zij slechts 

twee mogelijkheden: bespreking van 

de conclusie in de Raad of een andere 

wijze van afhandeling zoals 

weergegeven door de Commissie 

Integriteit.’ 

Niet overnemen: artikel 5 lid 5 wordt verwijderd 

omdat deze vervolgstap al in artikel 6 lid 1 onder 

b wordt genoemd. 

A40 Art 6 lid 1 onder b toevoegen: 

‘krachtens de Wob’ + ‘uitsluitend 
conform het advies van de commissie’  

Niet overnemen: 

 Geheimhouding wordt opgelegd krachtens 

artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet. In dit 

artikel wordt verwezen naar de Wob) 

 Commissie doet geen uitspraak over de 

vervolgstappen. 

A41 Art 6 lid 1 onder c wijzigen in: ‘indien 

de Commissie Integriteit tot de 

conclusie komt van de noodzaak tot 

een nader onderzoek, of de Commissie 

zelf opdracht te geven nader 

onderzoek in te stellen dan wel een 

extern onderzoeksbureau daartoe 

opdracht te geven, alles uitsluitend 

conform de conclusie van de 

Commissie Integriteit.’ 
 

Niet overnemen: Juist vanwege de complexiteit 

kan de commissie concluderen om een nader 

onderzoek door een extern bureau in te laten 

stellen. Waarom dan opnemen dat de commissie 

dit nader onderzoek zelf kan uitvoeren? 
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A42 Art. 6 lid 2 wijzigen in: ‘De 
burgemeester informeert onverwijld 

de melder en de beklaagde schriftelijk 

over de vervolgstappen.’ 

Overnemen: “onverwijld’ 
 

 

A43 Art. 6 lid 3: ‘wethouder’ wijzigen in 
‘een lid van het college. 

Overnemen 

A44  Artikel 7 lid 1 wijzigen in: ‘De 
burgemeester verleent, conform de 

door de Commissie Integriteit 

geformuleerde onderzoeksopdracht en 

deze volledig en onveranderd 

overnemend, schriftelijk een opdracht 

aan een extern onderzoeksbureau.’ 

Niet overnemen: Het staat al goed geformuleerd 

en uitgelegd in de toelichting 

A45 Art. 7 lid 2 wijzigen in: Het 

onderzoeksbureau voert het nader 

onderzoek uit op uitsluitend op basis 

van het advies van de Commissie 

Integriteit en stelt een 

onderzoeksrapport op, binnen acht 

weken ondertekening van de 

onderzoeksopdracht. Mocht het 

onderzoeksbureau deze termijn niet 

halen dan bericht zij dat tijdig zowel 

aan de burgemeester als aan de 

melder en de beklaagde, waarbij de 

burgemeester onmiddellijk schriftelijk 

de raad hiervan op de hoogte brengt 

onder gelijktijdige toezending van het 

bericht van het onderzoeksbureau. ‘ 

Niet overnemen: ‘uitsluitend op basis van het 
advies van de Commissie Integriteit’. Bureau 

voert onderzoek uit op basis van de schriftelijke 

onderzoeksopdracht door de burgemeester. 

 

Overnemen: Mocht het onderzoeksbureau deze 

termijn niet halen dan bericht zij dat tijdig zowel 

aan de burgemeester als aan de politieke 

ambtsdrager. 

 

Niet overnemen: ‘waarbij de burgemeester 
onmiddellijk schriftelijk de raad hiervan op de 

hoogte brengt onder gelijktijdige toezending van 

het bericht van het onderzoeksbureau.’ Melder 

en de raad hoeven niet op de hoogte gebracht te 

worden. 

A46 Art 7 lid 3 toevoegen dat 

onderzoeksrapport aan melder wordt 

toegezonden. 

Niet overnemen.  

 Zie opmerking onder A20; 

 In lid 6 is bepaald dat de burgemeester de 

melder informeert over het 

onderzoeksrapport 

A47 Extra lid toevoegen: ‘Op het onderzoek 
van het onderzoeksbureau is de 

Algemene wet bestuursrecht ook van 

toepassing, met dien verstande dat 

geen bezwaar en beroep open staat 

van / tegen een besluit van het 

onderzoeksbureau. Tegen besluiten 

van bijvoorbeeld het niet horen van 

getuigen door het onderzoeksbureau 

kan slechts bezwaar en beroep worden 

aangetekend gelijktijdig na en tegen 

het besluit van de Raad. Onverlet zijn 

de bepalingen van het Wetboek van 

Strafvordering van toepassing mocht 

er sprake zijn van een melding of 

aangifte.’ 

Niet overnemen. Zie opmerking onder A36 
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A47 Art.7 lid 4 wijzigen in: ‘Het 
onderzoeksbureau zendt het finale, 

derhalve inclusief de eventuele 

reacties van melder en beklaagde, - 

ongeanonimiseerd- onderzoeksrapport 

gelijktijdig aan de Commissie 

Integriteit , de burgemeester, aan de 

fractievoorzitters, aan de melder en 

aan de beklaagde.’ 

Overnemen dat politieke ambtsdrager het 

definitieve rapport krijgt toegezonden. 

 

Niet overnemen: 

 In lid 3 is al opgenomen dat de reactie van 

de politieke ambtsdrager wordt opgenomen 

in het rapport. 

 Het is niet gewenst om het rapport te 

anonimiseren. 

 Geen toezending aan fractievoorzitter, 

commissie of melder (zie opmerking onder 

A20) 

A48 Art. 7 lid 5 toevoegen : ‘en het rapport 
van de commissie Integriteit.’ 

Overnemen 

A49 Art. 7 lid 7: ‘wethouder’ wijzigen in ‘lid 
van het college’. 

Overnemen 

A50 Art. 8 lid 1 toevoegen:  ‘waarbij 
bepalend is of de beklaagde een 

openbare functie bekleedt en indien 

dat het geval mocht zijn dan dient 

het rapport / de rapporten openbaar 

behandeld te worden en de naam van 

de melder geanonimiseerd te worden.’ 

Niet overnemen:  

 elke ‘beklaagde’ bekleedt een openbare 
functie. Het protocol heeft immers 

betrekking op politieke ambtsdragers.  

 Het is aan de raad om te bepalen of de 

rapporten in het openbaar of achter 

gesloten deur worden behandeld.  

A51 Art. 8 Extra lid toevoegen: ‘De 
bepalingen van de Awb zijn van 

toepassing op deze behandeling en de 

besluiten van de Raad.’ 

Niet overnemen: zie opmerking onder A36 

A52 Art. 9 lid 1 toevoegen: ‘na melding 
daarvan door de commissie Integriteit 

en berichtgeving aan het 

Seniorenconvent’ 

Niet overnemen: In dit artikel is opgenomen dat 

de burgemeester overlegt met de commissie of 

het seniorenconvent (afhankelijk van de fase van 

het onderzoek) over het doen van een aangifte.      

A53 Art. 10 : wijziging van het gehele 

artikel 

Overnemen: Artikel 10 wordt deels herschreven. 

Zie opmerking onder A3. De extra voorgestelde 

leden worden in de toelichting op dit artikel 

opgenomen. 

A54 Art 11 lid 1 : toevoegen: ‘en legt dat 
(lees jaarverslag) binnen drie maanden 

na afloop van het jaar daarvoor over 

aan de raad’ 

Niet overnemen: Deze termijn is te kort op het 

betreffende jaar. Onderzoeken kunnen lang 

duren. 

A55 Art 11 extra lid toevoegen: ‘Ten 

aanzien van de rapportage van de 

burgemeester geldt dat ten aanzien 

van een persoon in een publieke 

functie, dat deze niet geanonimiseerd 

wordt. In de rapportage moet de 

burgemeester derhalve naam en 

functie noemen. De inwoners hebben 

recht om te weten om welke openbare 

functie het gaat en wie die bekleedt of 

bekleedde.’ 

Niet overnemen: Het verslag is een paragraaf in 

het Jaarverslag van de gemeente. Het gaat hier 

om cijfers en feiten. Dit gebeurt anoniem, zoals 

in het verslag van de commissie 

Bezwaarschriften. 
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A56 Art. 12: wijzigen de termijn waarop er 

wordt geëvalueerd: binnen 6 maanden 

ipv een jaar na inwerkingtreding 

Niet overnemen: een termijn van een half jaar is 

te kort om te kunnen evalueren. Een uitgebreid 

onderzoek kan snel een paar maanden duren. 

A57 Art 14 wijzigen in: ‘Ten aanzien van 
integriteitsmeldingen, die zijn 

ingediend voor inwerkingtreding van 

dit protocol en waarover door de raad 

nog geen eindbesluit is genomen, 

kunnen op verzoek van de melder, 

worden beoordeeld op basis van dit 

protocol.  

 

 

 

Niet overnemen 

 Melder geen rol geven (zie opmerking onder 

A20); 

 Voorkomen moet worden dat een lopende 

integriteitskwestie waar al veel tijd en 

energie in is gestoken (zoals horen van 

betrokkenen, opvragen van CAOP- advies, 

dossieronderzoek, opstellen van rapport)  

opnieuw in onderzoek gebracht moet 

worden. 

A58 Extra lid toevoegen: ‘Alle per 1 

september 2020, behandelingen van 

lopende integriteitsmeldingen worden 

aangehouden / opgeschort totdat: 

- ten eerste de burgemeester de 

melders schriftelijk heeft bericht, of zij 

van deze mogelijkheid conform het 

overgangsrecht gebruik wensen te 

maken 

- ten tweede de melder aan de 

burgemeester schriftelijk bericht heeft, 

gebruik te willen maken van dit 

overgangsrecht. De melder moet dan 

wel binnen twee weken nadat hij/ zij 

dat bericht heeft ontvangen, de 

burgemeester van zijn / haar wens 

schriftelijk op de hoogte brengen. De 

opschortingstermijn loopt dan door tot 

en met die 2 weken na verzending van 

dat bericht.’ 

Niet overnemen. Melder geen rol geven (zie 

opmerking onder A57) 

   

   

 T.a.v. de Verordening 

commissie integriteit 

 

 Van het Veldt (CDA)  

B1 Vervanging: is niet geregeld Overnemen: Aan artikel 3 wordt een extra lid 

toegevoegd: De raad benoemt een aantal 

plaatsvervangende leden. 

B2 De raad tools geven om te schorsen of 

ontslaan 

Overnemen: Artikel 3, lid 2 wordt : ‘De leden van 
de Commissie worden door de gemeenteraad 

(her) benoemd, geschorst en ontslagen’. 
B3 Geheimhouding commissieleden Commissieleden ondertekenen een 

geheimhoudingsverklaring 
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 L. Heukels (Liberaal Bloemendaal) 

Verordening 

 

B4 De Verordening is het belangrijkste 

stuk en daarom staan daar 

bijvoorbeeld ook alle 

begripsbepalingen in en het 

Uitvoeringsbesluit is het gevolg van de 

Verordening. Beide zijn aan elkaar 

gekoppeld. 

Niet overnemen. In de Gedragscode is bepaald 

dat een stappenplan integriteitsmelding wordt 

opgesteld. Dit is het Protocol geworden. In het 

protocol is bepaald dat een commissie integriteit 

een rol krijgt. De verordening regelt de 

aanwijzing, samenstelling ed van de commissie.  

Deze documenten staan niet in een bepaalde 

hierarchie tot elkaar. Er is geen gradatie in 

belangrijkheid. Beide documenten verwijzen wel 

naar elkaar. 

B5 Overweging: Overwegende dat een 

integriteitsmelding minimaal een 

vermoeden van een schending van de 

integriteit van een persoon inhoudt en 

daarmee is een dergelijke melding te 

vergelijken met een melding / aangifte 

bij de politie. 

Niet overnemen:  

 Wordt bedoeld ‘door’ een persoon? 

 Niet elke integriteitsschending is een 

strafbaar feit. Waarom zou je dan een 

melding van een integriteitsschending willen 

gelijkstellen met een melding /aangifte van 

een strafbaar feit? Met welk doel?  

 

B6 Overweging: Overwegende dat een 

melder – al dan niet vanwege 

onvoldoende kennis van 

mogelijkheden- een 

integriteitsmelding doet wat eigenlijk 

geen integriteitsmelding is maar 

bijvoorbeeld een klacht of een uiting 

van ernstig ongenoegen, dan heeft de 

Commissie Integriteit die 

mogelijkheden en beoordelingen, die 

met name genoemd worden in de 

“Wegwijzer Vermoeden 
integriteitsschending politieke 

ambtsdragers” ( opgesteld door 
COAP), zoals bijvoorbeeld 

weergegeven op de pagina’s 25 en 38 
van die Wegwijzer. De bepalingen van 

de Algemene wet bestuursrecht 

blijven ook hierop van toepassing. 

Niet overnemen: De commissie neemt dit mee in 

de beoordeling van de integriteitsmelding. Dit is 

al opgenomen/uitgelegd  in de toelichting op 

artikel 4 van het Protocol (zie opmerking onder 

A20). 

B7 Artikel 1: definities toevoegen uit het 

Protocol 

Overnemen: schakelbepaling naar definities uit 

het Protocol op (met in achtneming van de 

gewijzigde definities zoals opgenomen in opm. 

A1 en A2) +definitie van cluster 

 

Niet overnemen de definitie van ‘coördinatie’ 
want dit begrip wordt in de Verordening niet 

gebruikt. Wel deels opnemen in de toelichting 

van het Protocol. 
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B8 Artikel 2 lid 3: toevoegen:  ‘en stuurt 
deze tegelijk aan de burgemeester en 

aan de fractievoorzitters in de 

gemeenteraad.’ 

Niet overnemen: Zie opmerking onder A35.  

B9 Artikel 3: extra lid toevoegen: De 

leden bepalen onderling wie van hen 

voorzitter en plaatsvervangend 

voorzitter is. 

Overnemen 

B10 Artikel 4 lid 1: toevoegen : ambtelijk Niet overnemen: is een dubbeling: er staat al ‘de 

commissie wordt ambtelijk ondersteund’ en in lid 
2 ‘de secretaris is  een door de burgmeester 

aangewezen ambtenaar’. 
B11 Ar. 4 lid 2: toevoegen: De 

burgemeester doet van deze 

aanwijzing onverwijld schriftelijk 

melding aan het seniorenconvent. 

Niet overnemen: met welk doel moet de 

burgemeester het Seniorenconvent informeren 

over de aanwijzing van de secretaris van de 

commissie? 

B12 Art. 4: lid 4 toevoegen: De ambtelijk 

secretaris stelt de brieven van de 

Commissie Integriteit in concept op, 

legt deze voor aan de voorzitter en na 

akkoord laat deze ondertekenen door 

de voorzitter. 

Niet overnemen: Niet duidelijk is op welke 

brieven wordt gedoeld. Bovendien is het aan de 

commissie zelf om de taakverdeling tussen 

secretaris en de commissie te bepalen. 

Misschien wil de commissie het rapport zelf 

opstellen. 

B13 Art. 5 lid 1: toevoegen “de 
herbenoeming vindt plaats door de 

raad’ 

Overnemen: in artikel 3 lid 2 wordt dit geregeld 

(zie opmerking onder B2 

B14 Art. 6 lid 1: toevoegen: ‘in ieder geval’  Overnemen 

B15 Art. 8 lid 2:  toevoegen: ‘per lid’ Overnemen 

B16 Art. 8 lid 3: toevoegen: ‘daarbij geldt 
als norm voor het beoordelen of het 

een cluster is of niet, dat meldingen 

over het zelfde onderwerp en dezelfde 

beklaagde gezien moeten worden als 

één cluster.’ 

Niet overnemen. Is al opgenomen in definitie 

van ‘cluster’ in artikel 1. 

B17 Art. 9, lid 2 toevoegen: ‘met 
inachtneming van de bepalingen uit de 

Verordening en het uitvoeringsbesluit. 

Overnemen: toevoegen aan artikel 9 lid 2: met 

inachtneming van het bepaalde in deze  

Verordening en het Protocol. 

B18 Art. 9, lid 3 en 4:  toevoegen: ‘en 
bericht daarvan de inhoud gelijktijdige 

aan de leden aan het 

seniorenconvent’ 

Niet overnemen: de burgemeester zendt de 

informatie die betrekking heeft op de zaak 

(melding) aan de commissie. Waarom moet deze 

informatie ook aan het seniorenconvent 

gestuurd worden? Het is toch de commissie die 

het onderzoekt doet en de informatie nodig 

heeft en niet het Seniorenconvent. In het kader 

van de privacy is dit ook onwenselijk. 

B19 Art. 9 lid 6: wijzigen in: ‘Tijdens het 
onderzoek hoort de Commissie in 

ieder geval de beklaagde en de 

melder. Daarnaast kan de Commissie 

op verzoek van melder en/of de 

beklaagde getuigen dan wel 

Niet overnemen: 

 De politieke ambtsdrager wordt zeker 

gehoord (in het kader van hoor en 

wederhoor). Het is verder aan de commissie 

om te bepalen of melder of andere 

betrokkene(n) gehoord moeten worden. In 
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deskundige(n) horen dan wel 

raadplegen. Van alle gesprekken 

wordt een woordelijk verslag 

gemaakt. Daarbij worden ook de 

vragen / opmerkingen gesteld door 

leden van de Commissie in het verslag 

opgenomen.’ 

de commissie is voldoende kennis, expertise 

en ervaring om dit te beoordelen. 

 Van de gesprekken wordt een verslag 

gemaakt. Dit hoeft geen woordelijk verslag 

te zijn. 

 Het is wel heel gedetailleerd om op te 

nemen dat dat vragen en opmerkingen van 

de leden van de commissie in het verslag 

opgenomen moeten worden. Dit overlaten 

aan de commissie. Gezien hun kennis , 

ervaring en expertise mag verwacht worden 

dat zijn in staat   zijn om een verslag op te 

stellen. 

B20 Art. 9 extra lid toevoegen: ‘Van het 
eventueel afzien van het horen van 

getuigen dan wel deskundigen beslist 

de Commissie gemotiveerd en 

schriftelijk en stuurt die beslissing 

gelijktijdig met het onderzoeksrapport 

aan de burgemeester en aan de leden 

van het seniorenconvent.’ 

Niet overnemen: voor uitleg zie hiervoor 

 

B21 Art. 9 extra lid toevoegen: De 

Commissie Integriteit beoordeelt na de 

ontvangst van de melding of dit een 

integriteitsmelding is of anderszins 

bijvoorbeeld een klacht of uiting  van 

ernstig ongenoegen, in welk geval de 

regels van deze Verordening  en het 

Uitvoeringsbesluit van toepassing 

blijven. De Commissie Integriteit  kan 

de “Wegwijzer Vermoeden 
integriteitsschending politieke 

ambtsdragers” van het COAP bij haar 
beoordeling en advies betrekken. 

Niet overnemen:  

 Het eerste deel van dit lid is al verweven in 

het onderzoek van de commissie (zie 

toelichting op artikel  4  van het Protocol). 

 In geval van een klacht is hoofdstuk 9 van de 

Awb van toepassing en dus niet het Protocol 

of de Verordening. 

 Niet duidelijk is wat met een ‘uiting van 
ernstig ongenoegen’ wordt bedoeld en 
waarom het Protocol en de Verordening 

hierop van toepassing zou moeten zijn. 

 Waarom in de Verordening bepalen welke 

naslagwerk de commissie bij haar 

beoordeling kan betrekken. De commissie is 

prima in staat om dit zelf te bepalen. Dit is te 

gedetailleerd. 

B22 Art. 9 lid 8: toevoegen: het rapport 

van bevindingen ook naar de melder 

zenden. 

Niet overnemen: Zie opmerking onder A20. 

B23 Art. 9 lid 9: toevoegen dat ook de 

melder in de gelegenheid wordt 

gesteld om op het rapport van 

bevindingen te reageren 

Niet overnemen: In het Protocol wordt in artikel 

4 lid 3 opgenomen dat het verslag aan de 

gehoorde wordt gezonden. De gehoorde kan de 

melder zijn. Vervolgens is bepaald dat de 

gehoorde de gelegenheid krijgt om binnen een 

week schriftelijk te reageren op het verslag. 

B24 Art. 9 lid 11: toevoegen dat het 

rapport van bevindingen – naast de 

burgemeester -  ook wordt 

toegezonden aan het 

Niet overnemen. Zie opmerking onder A20 en 

A35. In artikel 5 lid 1 is opgenomen dat de 

burgemeester het rapport aan de politieke 

ambtsdrager toezendt. 
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seniorenconvent, de melder en de 

politieke ambtsdrager 

B25 Extra artikel toegevoegd: Tegen 

besluiten van de raad gebaseerd op 

deze verordening  en het 

uitvoeringsbesluit staan bezwaar en 

beroep open op grond van de 

Algemene  wet bestuursrecht. Tegen 

besluiten van de commissie en het 

onderzoeksbureau staat geen bezwaar 

en beroep open. 

Niet overnemen. De Awb bepaalt dat bezwaar 

alleen mogelijk is tegen een besluit in de zin van 

de Awb. Een van deze vereisten voor een 

dergelijk besluit  is dat het besluit rechtsgevolg 

heeft. Een besluit heeft rechtsgevolg, indien 

deze erop is gericht een bevoegdheid, recht of 

verplichting voor een of meer anderen te doen 

ontstaan of teniet te doen, dan wel de juridische 

status van een persoon of zaak vast te stellen’. 
Dit is bij een besluit over een integriteitsmelding 

niet het geval. Een dergelijke besluit heeft 

hoogstens politieke gevolgen. 

Mbt de commissie en het onderzoeksbureau: zij 

nemen geen besluiten maar stellen een rapport 

op. Bovendien is een onderzoeksbureau geen 

bestuursorgaan. 

   

 R. Kruijswijk (Groen Links)  

B26 Art. 7: I.p.v. “Zij laten zich zo nodig 
vervangen.”: “Indien dit het geval is 
zorgt de commissie voor vervanging 

en wordt de raad hierover 

geïnformeerd.” 

Deels overnemen: In artikel  3 wordt geregeld 

dat vervangers worden benoemd door de raad. 

(zie opm. B1). De commissieleden regelen 

onderling de vervanging. 

B27 Art. 9 lid 4 Er kan ook om openbare 

informatie worden gevraagd (vorige 

artikel).  Daarom wellicht beter te 

formuleren: “Omdat deze informatie 
vertrouwelijk van aard kan zijn, wordt 

deze alleen ter kennisname aan de 

Commissieleden verstrekt.” 

Overnemen: artikel 9. lid 4 wordt: ‘Omdat de 
inhoud van door de burgemeester verstrekte 

informatie vertrouwelijk van aard kan zijn, wordt 

deze alleen ter kennisname aan de Commissie 

verstrekt.’ 

B28 Art. 9 lid 5. De Commissie vergadert in 

beslotenheid.” Waarom genoemd “ter 
bespreking van procedurele en 

inhoudelijke aspecten van het 

onderzoek”? Dat spreekt toch vanzelf? 

Kan worden geschrapt. 

Overnemen: artikel 9 lid 5  wordt: De Commissie 

vergadert zoveel als zij nodig acht en vergadert 

in beslotenheid. 

   

 C.Faas  (Zelfstandig B’daal)  

B29 Moeite met seniorenconvent Zie opmerking onder A9 

B30 Hoe gaan de leden vd commissie 

bepaald worden? 

Zie procedure in raadsvoorstel: Na 

besluitvorming door de raad wordt gestart met 

de werving van leden van de Commissie 

Integriteit. De burgemeester formeert een 

sollicitatiecommissie, bestaande uit de 

burgemeester (voorzitter), twee oppositie-

raadsleden en twee coalitie-raadsleden. De 

ambtelijk ondersteuner wordt aangewezen door 

de burgemeester. Op voordracht van de 
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sollicitatiecommissie zal de raad de commissie 

benoemen. 

   

 A. de Groot (PvdA)  

B31 Art. 1 Onderdeel b: ‘zoals vastgesteld 
door …’ schrappen: het protocol kan 
worden gewijzigd, bijv. na evaluatie, 

en dan klopt deze verbijzondering niet 

meer. De verbijzondering is ook niet 

nodig, nu het protocol een officiële 

citeertitel heeft. 

Overnemen 

B32 Art. 3 en 7: Wil het stelsels van 

vervangers kunnen werken, dan moet 

de commissie ook een of twee 

vervangende leden hebben; artikel 3 

voorziet daar niet in. 

Overnemen: Aan artikel 3 wordt een extra lid 

toegevoegd: De raad benoemt een aantal 

plaatsvervangende leden (zie opm B1). 

B34  Art. 9: Zie opmerking bij art. 4 en 7 van 

het Protocol. 

Overnemen: aan art. 9, lid 9 wordt toegevoegd 

dat de commissie het rapport kan aanpassen 

naar aanleiding van de schriftelijke reactie van 

de betrokken politieke ambtsdrager. 

   

 Roos (Hart voor B’daal)  

B35 Wie wijst de secretaris aan? Zie artikel 4, lid 2: de burgemeester wijst de 

secretaris aan (ambtenaar). In de toelichting in 

het Protocol is dit per abuis opgenomen dat het 

college dit doet. Dit wordt hersteld. 

   

 T.a.v. het stroomschema 

(opgenomen in de toelichting 

op het protocol) 

 

 R. Kruijswijk (Groen Links) 

(schriftelijke input) 

 

C1 Voorstel om anders symbolen toe te 

passen 

Uitleg: het stroomschema geeft een globaal 

beeld van het proces weer. De tekst van het 

Protocol is leidend. 

C2 Nadat de Burgemeester het 

onderzoeksrapport van de Commissie 

Integriteit aan het Seniorenconvent 

heeft gezonden volgen er keuzes. 

Sommige zijn en/of, dat moet dan ook 

duidelijk worden aangegeven: bv er 

kan èn een vermoeden van een 

strafbaar feit zijn èn een 

integriteitsschending hebben 

plaatsgevonden.  

Uitleg: in artikel 4 is bepaald dat de commissie 

een conclusie geeft over de integriteitsschending 

(4 mogelijkheden) en  in artikel 5 en 6 is bepaald 

dat het seniorenconvent bepaalt welke 

vervolgstap wordt genomen.  

C3 Indien er een integriteitsschending 

heeft plaatsgevonden, dan volgt een 

keuze JA/NEE behandeling in de raad. 

Uitleg. Klopt. ‘Een andere passende wijze van 
afdoening’ wordt niet in de raad besproken. In 
de toelichting op het Protocol is het volgende 
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In beide gevallen zal hierover de raad 

geïnformeerd moeten worden en m.i. 

zal het rapport van de Commissie 

Integriteit mèt de evt. overwegingen 

van het sr.convent altijd richting raad 

moeten gaan. Als je het schema nu 

precies volgt zou de raad het rapport 

niet krijgen als het sr.convent opteert 

voor een “andere passende wijze van 
afhandeling” dan bespreking in de 

raad…. Lijkt me niet de bedoeling (ook 
opgemerkt in de cie. B&M 

hierover opgenomen: ‘Bij een ander wijze van 

afhandeling gaat het veelal om lichtere 

schendingen zoals de onderlinge 

omgangsvormen. Een andere wijze van 

afdoening is bijvoorbeeld het bespreekbaar 

maken in het college (als het een bestuurder 

betreft) dan wel in het Presidium (als het een 

volksvertegenwoordiger betreft) door de 

burgemeester. Vervolgens kan de burgemeester 

(maar ook de fractievoorzitter) de betrokken 

politieke ambtsdrager in kwestie hierop 

aanspreken.’ Deze integriteitsmeldingen worden 
opgenomen in het jaarverslag 

 

 


