
 
 

 

Aan de Gemeenteraad. 

 

 

Onderwerp 

 

Rekenkamercommissie Evaluatieonderzoek Stelsel van Integriteitszorg gemeente Bloemendaal 

 

 

Voorgesteld besluit: 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 

 

gelezen de brief van de rekenkamercommissie van 22 september 2016  

 

 

b e s l u i t: 

 

 

de aanbevelingen uit het Evaluatieonderzoek Stelsel van Integriteitszorg gemeente Bloemendaal 

over te nemen: 

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. 

3. Werk bij de raadsvergadering met een actiepuntenlijst 

 Hierin staat welke acties worden ondernomen, wie de actie heeft aangedragen, wie deze 

gaat uitvoeren en binnen welk termijn. Daarbij wordt tevens vastgelegd dat alle punten, 

door een besluit van de raad daartoe, van de actiepuntenlijst kunnen worden afgevoerd. 

 

Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
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  , voorzitter 

 

 

 

    , griffier 

 

 

Voorgesteld besluit 

De rekenkamer stelt de raad voor om: 

de aanbevelingen uit het Evaluatieonderzoek Stelsel van Integriteitszorg gemeente Bloemendaal 

over te nemen: 

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. 

3. Werk bij de raadsvergadering met een actiepuntenlijst 

 Hierin staat welke acties worden ondernomen, wie de actie heeft aangedragen, wie deze 

gaat uitvoeren en binnen welk termijn. Daarbij wordt tevens vastgelegd dat alle punten, 

door een besluit van de raad daartoe, van de actiepuntenlijst kunnen worden afgevoerd. 

 

 

 

Aanleiding en beoogd effect 

 

De aanleiding is het raadsbesluit van februari 2014 en de daarbij aangenomen motie over het Stelsel van 

integriteitszorg Bloemendaal. (Agendapunt 15 20 februari 2016) 

 

Politieke keuzeruimte 

 

In 2014 heeft de gemeenteraad het besluit reeds genomen, dus wat dat betreft is de keuzeruimte beperkt. 

De gemeenteraad heeft wel de ruimte om dit besluit te nemen of om te wachten tot het college zelf richting 

raad komt met het aan de rekenkamercommissie aangekondigde actieplan dat op 13 september 2016 

vastgesteld is. 

 

Gedachtegang 

 

De gedachtegang is dat als er een besluit genomen wordt, hier opvolging aan gegeven moet worden. Als dit 

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Raad/2014/20-februari/20:00/Rekenkamercommissie-Stelsel-van-integriteitszorg-gemeente-Bloemendaal
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niet mogelijk blijkt te zijn, moet de raad hier over geïnformeerd worden.   

 

Overwegingen van het college 

 

n.v.t. 

 

Middelen 

 

Welke middelen hier mee gemoeid zijn, zal blijken uit het actieplan.  

 

Participatie 

 

Er is geen nadere participatie vereist. 

 

Communicatie 

 

Er is geen nadere communicatie vereist. 

 

 

Samenwerking (Heemstede) 

 

Er is geen nadere samenwerking met Heemstede vereist. 

 

 

Vervolgproces/evaluatie 

 

 

 

Bijlagen 

 

Aanbiedingsbrief rekenkamercommissie (2016037730) 

 

Achterliggende documenten 

 

Raadsvoorstel 20 feb 2014 (2014001682) 

Aanbiedingsbrief rapporten “Externe inhuur” en “Stelsel van Integriteitszorg”  (2013044331) 

Rapport Stelsel van integriteitszorg gemeente Bloemendaal (2014001684) 

Motie versterken integriteit gemeenteraad (2014006785) 

 

 

Rekenkamercommissie Bloemendaal 

 

Mw De Vries    , voorzitter. 

 

 

Dhr Van der Velden    , secretaris. 

  

 

 

Advies Commissie 

Mevrouw De Vries, voorzitter van de rekenkamercommissie, geeft een korte toelichting. 

Zij kondigt aan dat de rekenkamercommissie begin 2017 graag de raad wil raadplegen 

voor nieuwe onderzoeksonderwerpen. 

De commissie is blij met het werk van de rekenkamercommissie. 

Op de vraag over bredere toepassing van de BIBOB antwoordt burgemeester Schneiders dat in 

het kader van het strandbeleid hierover een toezegging is gedaan aan de commissie Samenleving. 

Op dit moment is de BIBOB alleen van toepassing op de horeca. Toepassing op andere 

beleidsterreinen is mogelijk, als de raad dat vaststelt. Burgemeester Schneiders zegt toe voor het 

einde van 2016 met een voorstel te komen met BIBOB-waardige onderwerpen.        TCM 79 

De voorzitter brengt de toezegging van de griffier in om te komen met een actielijst.       TCM 80 
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De voorzitter stelt vast dat de commissie het voorstel wil agenderen als hamerstuk voor de 

raadsvergadering.  
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