
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIEFORMULIER AGENDACOMMISSIE 

T.B.V. INFORMATIEBIJEENKOMST BV-IW 

 

 
DATUM INFORMATIEBIJEENKOMST: 6 februari 2018 

 

ONDERWERP: protocol processtappen bestuurlijke integriteit  

 

TOELICHTING OP DE INHOUD:  
In dit protocol staat beschreven welke functionaris welke rol vervult, welke stappen 

worden doorlopen bij een (vermoeden van) een integriteitsschending en hoe hierover 

wordt gecommuniceerd.  

 

Het protocol ziet op de volgende situaties: 

1) Twijfel bij een raadslid of wethouder over een eigen voorgenomen handeling of 

over een eigen reeds uitgevoerde handeling. 

2) Een vermoeden bij een ander (*) van een misstand bij een raadslid of wethouder 

bij een nog niet uitgevoerde handeling. 

3) Een vermoeden bij een ander (*) van een misstand bij een raadslid of wethouder 

bij een reeds uitgevoerde handeling. 

4) Een vermoeden bij een ander (*) van een misstand bij de burgemeester bij een 

nog niet uitgevoerde handeling. 

5) Een vermoeden bij een ander (*) van een misstand bij de burgemeester bij een 

reeds uitgevoerde handeling. 

 
Om het hanteren van het protocol te vereenvoudigen is een stroomschema gemaakt, dat 

digitaal en op papier te raadplegen is. Hierin zijn schematisch alle processtappen op een 

rijtje gezet.  

 

In de informatiebijeenkomst zal dit stroomschema met de commissie worden doorlopen 

aan de hand van een fictieve casus. 
 

AANLEIDING EN RELATIE MET EERDERE/LATERE BESLUITVORMING/ 

TOEZEGGING: 
Bij besluit van 22 februari 2017 heeft de raad de “Gedragscode bestuurlijke integriteit 

gemeente Weert 2017” vastgesteld. In de gedragscode is bepaald dat er afspraken worden 

gemaakt over de processtappen die worden gevolgd ingeval van een vermoeden van een 

integriteitsschending door een politieke ambtsdrager van de gemeente. Deze afspraken 

worden vastgelegd in een protocol.  

 

WERKVORM:  

X presentatie 

0 film 

0 werkbezoek 

0 wandeling 

0 rondleiding 

0 workshop 

0 discussieavond met belangengroepen 

0 anders:  

WERKWIJZE: 

X schriftelijke stukken: concept-

protocol 

X presentator: J. Bijnen, I. de Pooter 

en M. Wolfs 

X duur:15 minuten 

X portefeuillehouder: Heijmans 

X openbaar 

0 andere relevante gegevens: 



 

 

 

 

PLANNING VERDERE PROCES: behandeling in de vergadering van de 

raadscommissie BV-IW van 13 maart 2018 en de raadsvergadering van 

27 maart 2018. 


