
BIJLAGE 6

Wijzigingen gedragscode voor volksvertegenwoordigers als gevolg van de wensen en 
bedenkingen van het college d.d. 8 februari 2022:

1. De behandeldatum is uitgesteld tot na het aantreden van de nieuwe raad en het nieuwe 
college. De concept-gedragscodes zijn op 23 november 2022 behandeld in een werksessie 
van raad en college.

2. In artikel 6.2 lid 1 sub b is een koppeling gelegd naar de reeds door de gemeente 
aangewezen interne en externe vertrouwenspersonen.

3. In de toelichting bij artikel 2.2 is in de zesde alinea een passage opgenomen over de Wet 
bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur, die momenteel in procedure is. 
Wanneer dit wetsvoorstel kracht van wet krijgt kan dit gevolgen hebben voor de 
integriteitsregels op lokaal niveau.

4. In de toelichting bij artikel 5.1 is de werkwijze van het Voorzieningenbesluit voor ministers 
en staatssecretarissen van toepassing verklaard. De afspraak om voorzieningen, 
verstrekkingen en declaraties maandelijks openbaar te maken op internet is niet 
opgenomen. Deze gegevens worden niet actief, maar eventueel passief openbaar 
gemaakt.

Wijzigingen gedragscode voor de burgemeester en de wethouders als gevolg van de 
wensen en bedenkingen van het college d.d. 8 februari 2022:

1. De behandeldatum is uitgesteld tot na het aantreden van de nieuwe raad en het nieuwe 
college. De concept-gedragscodes zijn op 23 november 2022 behandeld in een werksessie 
van raad en college.

2. Artikel 2.1.1: niet alle nevenfuncties van de burgemeester zijn bezoldigd. Bij de 
nevenfuncties van de burgemeester is daarom, net als bij de wethouders, onderscheid 
gemaakt tussen bezoldigde en onbezoldigde nevenfuncties. Dit is een terechte aanvulling 
op de modelgedragscode.

3. Uit de modelgedragscode is niet overgenomen is dat er een algemeen afwegingskader 
wordt gemaakt voor selectie en benoemingen van externen (artikel 2.3). Het college is van 
mening dat een algemeen afwegingskader moeilijk is voor te stellen omdat iedere selectie 
of benoeming om een ander kader vraagt. 

4. Het actief openbaar maken van de aanvaarde invitaties voor excursies, evenementen en 
binnen- en buitenlandse reizen is niet opgenomen in artikel 4.3 lid 2. Deze informatie 
wordt door de secretaris in een register opgenomen. Dit wijkt af van de 
modelgedragscode. 

5. In artikel 6.2 lid 1 sub c is een koppeling gelegd naar de reeds door de gemeente 
aangewezen interne en externe vertrouwenspersonen.

6. In de toelichting bij artikel 2.5 is in de laatste alinea een passage opgenomen over de Wet 
bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur, die momenteel in procedure is. 
Wanneer dit wetsvoorstel kracht van wet krijgt kan dit gevolgen hebben voor de 
integriteitsregels op lokaal niveau.

7. In de toelichting bij artikel 5.1 is de werkwijze van het Voorzieningenbesluit voor ministers 
en staatssecretarissen van toepassing verklaard. De afspraak om voorzieningen, 
verstrekkingen en declaraties maandelijks openbaar te maken op internet is niet 
opgenomen. Deze gegevens worden niet actief, maar eventueel passief openbaar 
gemaakt.


