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Onderwerp 

Protocol processtappen bestuurlijke integriteit gemeente Weert. 

 

Voorstel  

Het protocol processtappen bestuurlijke integriteit gemeente Weert vast te stellen. 

 

 

Inleiding  

Bij besluit van 22 februari 2017 heeft uw 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 het protocol dat nu voorligt.  

 

Dit protocol moet tevens worden bezien in het licht van artikel 170 lid 2 van de 

Gemeentewet. In dit artikel wordt aan de burgemeester een zorgplicht op het gebied van 

de bestuurlijke integriteit toegekend. Hij heeft hiermee de taak gekregen om de 

bestuurlijke integriteit binnen de gemeente te bevorderen. 

 

Beoogd effect/doel  

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. 

 

(*) Met ‘ander’ wordt bedoeld: een burger, een bedrijf of instelling, een raadslid, een 

commissielid, een portefeuillehouder of een ambtenaar. 

 

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. De beschrijvende teksten uit het protocol worden medio dit jaar ook nog als 

toelichting bij de diverse processtappen geplaatst.  
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Argumenten  

Een vooraf vastgelegde werkwijze geeft houvast en rust op het moment dat er gehandeld 

moet worden. Rollen, verantwoordelijkheden en processtappen zijn hiermee voor iedereen 

duidelijk.  

 

Daarnaast wordt er op deze manier een uniforme werkwijze afgesproken.  

 

Het protocol beschrijft ook enkele principes die worden gehanteerd bij het onderzoeken 

van vermoedens van misstanden:  

- onpartijdige handhaving; 

- terughoudend zijn met publiciteit; 

- zorgvuldigheid tegenover de vermeende schender; 

- zorgvuldigheid tegenover de melder. 

 

Kanttekeningen en risico’s  

Geen.  

 

Financiële gevolgen  

Geen.  

 

Uitvoering/evaluatie  

De gedragscode en het protocol zullen regelmatig onderwerp van gesprek zijn. Indien dat 

wenselijk wordt geacht worden afspraken herzien en opnieuw vastgelegd. 

 

Communicatie/participatie  

Het protocol wordt gepubliceerd via de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving 

(CVDR) en wordt u via het bestuurlijk informatiesysteem beschikbaar gesteld in het 

themadossier ‘vademecum’. 

 

Advies raadscommissie  

P.M. 

 

Bijlagen  

Concept-protocol processtappen bestuurlijke integriteit gemeente Weert en gedragscode 

bestuurlijke integriteit gemeente Weert 2017. 

 

 

 

Bijbehorend ontwerp-raadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 

 

 

Het fractievoorzittersoverleg, 
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Nummer raadsvoorstel: RAD-001471 

 

 

RAADSBESLUIT 
 

 

De raad van de gemeente Weert, 

 

gezien het voorstel van het fractievoorzittersoverleg van 01-03-2018; 

 

 

 

 besluit: 

 

Het protocol processtappen bestuurlijke integriteit gemeente Weert vast te stellen. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27-03-2018. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 

 


