
oPo
L
o
o

]'il-S 1280
I
3ú¡t

In te vullen door het B&W secretariaat:
tr Akkoord
n Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
- Anders, nl.:

f 3 tEfl" 2016

GEMEENTE vtlEERT

Onderwerp

Externe vertrouwenspersoon integriteit

Voorstel
1) Intrekken aanwijzing Mw. M. van Dijke (GIMD B.V.) als externe

vertrouwenspersoon integ riteit.
2) Aanwijzen de heer C. Heeren (GIMD B.V.) als externe vertrouwenspersoon

integ riteit.
3) Aanwijzingsbesluit en bijgevoegde brief te ondeftekenen

Inleiding
Bij besluit van 21juni 2016 is uw college akkoord gegaan met de aanwijzing van een externe
vertrouwenspersoon integriteit van bureau GIMD B.V. In verband met een personele
wijziging van de persoon die de rol van externe vertrouwenspersoon bij de gemeente Weert
uitvoeft, wordt uw college gevraagd de eerdere aanwijzing in te trekken en te vervangen
door de aanwijzing van een nieuwe externe vertrouwenspersoon integriteit.

De overeenkomst met GiMD B.V. wordt, zonder extra kosten voor de gemeente Weert,
verlengd tot 31 december 2017.

Beoogd effect/doel
1) Handhaven continuiteit op gebied van externe vertrouwenspersoon integriteit.

Uitvoering/evaluatie
. Aanwijzingsbesluit en addendum overeenkomst met GIMD B.V. ondeftekenen;
. Aanwijzingsbesluit offícieel bekendmaken.
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Afdeling

Naam opsteller voorstel

Portefeuil lehouder

Concernstaf

Pooter, Ieke Louise de (575 000)

A.A.M.M. (Jos) Heijmans

B&W-voorstel:
BW-o10217

Zaaknummer JOIN:
zl16/033492
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Soort besluit: Besluit college Vergadering B&W van L3-12-2O16
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De directeur,

Weert,
07-t2-20r6

Besliss¡ng d.d. Nummer:
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Gom municatie/ partici patic

¡ Aanwijzing externe VPI intern en extern communiceren (intranet, actief naar CMT

en TILS-Iijst)

Overleg gevoerd met

ln--þrn:
Griffie

Extern
n.v.t.

Bijlagen
Aanwijzingsbesluit
Brief inzake addendum bij overeenkomst
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GEMEENTE vVEERT

GIMD B.V.

T.a.v. Mw. T. Hulleman, directeur
Abe Lenstra Boulevard 10
8448 JB HEERENVEEN

weert, l4BEC.20|6

Onderwerp
Ons kenmerk
Uw kenmerk

Wijzigíng externe VPI

zh6/033492
413 69L'/237OO

Beste mevrouw Hulleman,

Op Z1-juni 2016 heeft het college van B&W van de gemeente Weert íngestemd met de inzet
van een externe vertrouwenspersoon íntegriteit vanuit uw organisatie.

GIMD biedt een vaste vertrouwenspersoon lntegriteit (VPl) ten behoeve van de
medewerkers van de gemeente Weert op de GIMD locatie Eindhoven en waarborgt de
kwaliteit en efficíency van de dienstverlening.

Er is gekozen voor all-in pakket 2. De overeenkomst is voor de duur van één jaar aangegaan.
waarna de samenwerking wordt geëvalueerd en op basis waarvan besloten wordt over de

voortzett¡ng van de overeenkomst.

De gemeente Weert kríjgt een andere vertrouwenspersoon integríteít van het GIMD. Dit is
de heer Christian Heeren.

Ook deze vertrouwenspersoon integriteit dient bij besluit aangewezen te worden.
Bijgevoegd treft u het aanwijzingsbesluit aan (bijlage 1). Tevens treft u bijgevoegd het
ondertekende addendum bij de overeenkomst d.d. 2L juní 2016 aan (bijlage 2). De looptijd
van het contract is hiermee verlengd - zonder extra kosten voor de gemeente Weert - tot
en met 31 december 2017.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: L4 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mait: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert



De integríteitscoördinator, leke-Louise de Pooter, neemt binnenkort contact op met de heer

Heeren voor het maken van verdere heldere (werk)afspraken.

Wij zien uit naar een prettige samenwerking.

Hoogachte
bu
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M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris
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Referentie: MV/GV
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Pagina z 112

Addendum behorende bii contract DO691 5 van qemeente Weert

De ondergetekenden:
GIMD B.V. gevestigd te Heerenveen, hierna te noemen 'GIMD', en gemeente Weert, te
Leeuwarden, hierna te noemen 'de opdrachtgever', komen het volgende overeenl

Aard van de dienstverlening : vertrouwenspersoon lntegriteit

Startdatum overeenkomst : 1 juli 2016
Einddatum deze bijlage : 31 december 2017

8 Pa**et z:
All-in pakket per jaar : € 2.25O,OO
Pakket houdt in:
lntroductie pakket;
Consultatie en advies voor leidinggevende en management;
lnzet VPI voor de medewerkers op GIMD Locatie Eindhoven

06-10724158

Alle overige afspraken met kenmerk 41 3 69151237OO blijven van kracht

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgesteld en ondertekend

te Heerenveen d.d. 6 december 2016 te weert d.d. ..1..3..88.e' 2016

GIMD B. Gemeente We

GIMD gesprekslocaties

GIMD professional

Thea Hulleman

Directeur

[l Eindtroven, Europalaan 42

de heer Christian Heeren, c.heeren@gimd.nl,

M.H.F. Knaapen

Gemeentesecretaris

V¿n tospåss¡fig z¡¡n dB'algmens voorwaârdon va[ GIMD B.V.', gedep0nssrd 0p 3 maart 201 1 b¡¡ de KlK t€ LB€warden, onder nummer 0'1094594.
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Aanwijzingsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert;

gelet op de Gedragscodes bestuurlijke integriteit, de Klokkenluidersregeling en
artikel 15:2 CAR/UWO;

Besluit vast te stellen

Het Aanwijzingsbesluit externe vertrouwenspersoon Integriteit gemeente Weeft

Artikel 1 Externe vertrouwenspersonen
De volgende persoon wordt benoemd als externe vertrouwenspersoon lntegriteit:

o De heer Christian Heeren van GIMD B.V.

Artikel 2 lnwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking. Op dat moment vervatt het op 21
juni 2016 vastgestelde Aanwijzingsbesluit.

Artikel3 Citeertitel

D¡t besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit externe vertrouwenspersoon
lntegríteit gemeente Weert.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van

de d.d. 13 decem

M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris
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