
 

 

 

 

 

PRE-ADVIES 

 

 

Aan : Leden van de gemeenteraad Bloemendaal 

c.c. :  

Van : college 

Onderwerp : pre-advies Initiatiefvoorstel Gedragscode integriteit burgemeester en 

wethouders gemeente Bloemendaal 2017 (registratie 2017004107) 

Ons kenmerk : 2020004453 

Bijlage(n) :  

Datum : 25 november 2020 

Verzenddatum : 1 december 2020 

 

Voor de commissie bestuur en middelen van 3 december 2020 heeft de fractie Zelfstandig Bloemendaal 

het volgende Initiatiefvoorstel geagendeerd: 

 

“Overwegende dat dit initiatiefvoorstel de volgende achtergrond heeft: 

 

De gedragscode integriteit burgemeester en wethouders gemeente Bloemendaal 2017 

(registratienummer 2017004107) uitbreiding behoeft om elke (schijn van) belangenverstrengeling te 

voorkomen 

 

Besluit art 2.1.1 gedragscode integriteit burgemeester en wethouders gemeente Bloemendaal 2017 als 

volgt aan te passen: 

 

4. Een wethouder doet opgave van zijn financiële belangen in ondernemingen en organisaties waarmee 

de gemeente zakelijke betrekkingen onderhoudt. Onder financiële belangen wordt niet verstaan het 

aandelenbezit van beursgenoteerde ondernemingen. De opgave wordt actief openbaar gemaakt en is 

door derden te raadplegen.  

5. Bij privaat-publieke samenwerkingsrelaties voorkomt de wethouder (de schijn van) bevoordeling in 

strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.  

6. Een wethouder die familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke betrekkingen 

heeft met een aanbieder van diensten aan de gemeente of koper van gemeentelijk onroerend goed, 

onthoudt zich van deelname aan de besluitvorming over de betreffende opdracht of verkoop onroerend 

goed.  

7. Een wethouder neemt van een aanbieder van diensten aan de gemeente geen faciliteiten of diensten 

aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kan beïnvloeden.  

8. Indien de onafhankelijke oordeelsvorming van een wethouder over een onderwerp in het geding kan 

zijn, geeft hij bij de besluitvorming daarover aan in hoeverre het onderwerp hem persoonlijk aangaat.” 
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Het college geeft naar aanleiding van dit initiatiefvoorstel de volgende overwegingen aan uw 

raad mee:  

 

1. Het is altijd goed om een gedragscode periodiek te herijken; 

2. Bouwstenen uit het initiatiefvoorstel kunnen ingezet worden bij een integrale herijking van: 

A. de Gedragscode integriteit raadsleden en duo-commissieleden gemeente Bloemendaal 2017 

en  

B. de Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders gemeente Bloemendaal 2017; 

3. Het is daarbij raadzaam om VNG-modellen, het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke 

Ambstdragers (CAOP) en de nog in te stellen Commissie Integriteit te betrekken.  

 

 

Pre-advies: de raad wordt geadviseerd nog vóór de intreding van een nieuwe raad - in april 2022 - over 

de gedragscodes - die integraal zijn herzien - te besluiten. 


