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Onderwerp antwoord op vragen commissie BV-IW over protocol processtappen
bestuurlijke integriteit

Geachte raadsleden,

Op 6 februari jl. is er tijdens de informatiebijeenkomst van de commissie BV-IW een
presentatie gegeven over het "Protocol processtappen bestuurlijke integriteit gemeente
Weert". Daarbij zijn enkele vragen gesteld, waarop niet onmiddellijk antwoord kon worden
gegeven. U ontvangt die antwoorden in deze brief.

1. Wat is precies de rol van de raad en bestaat dan niet het gevaar van
partijpolitiek?

Integriteitsschendingen worden aan de raad voorgelegd als er sprake is van een reeds
uitgevoerde handeling. Het betreffende raadslid/de wethouder informeert de raad over de
schending en of deze ongedaan kan worden gemaakt. De burgemeester legt een
raadsvoorstel ter besluitvorming aan de raad voor, waarbij hij de resultaten van een
uitgevoerd vervolgonderzoek betrekt en waarin hij advies aan de raad uitbrengt over
eventueel op te leggen sancties. De raad besluit vervolgens over op te leggen sancties. Dit
gebeurt dus helemaal aan het einde van het proces. In het concept-protocol is dit
verduidelijkt (pagina 3).

Het risico van partijpolitiek bedrijven is in een raadsvergadering uiteraard aanwezig.
Daarom is in het protocol als allereerste principe opgenomen dat handhaving van de
kernwaarden geen inzet van partijpolitiek mag worden. De raad onderschrijft dit principe
door vaststelling van het protocol.

2. Welke stukken worden openbaar bij de raadsbehandeling?
Welke stukken wel en niet openbaar zijn, is beschreven op de pagina's 6 en 7 van het
protocol. Bij het raadsvoorstel worden de volgende stukken gevoegd:

. bestuurlijke adviezen van de integriteitsdriehoek na feitenonderzoek en na
vooronderzoek in geval van reeds uitgevoerde handelingen;

. e¡ndrappoftages van door externe deskundigen uitgevoerde vervolgonderzoeken,
indien er sprake is van een schending;

Genoemde stukken zijn openbaar vanaf het moment waarop de zaak middels een
raadsvoorstel aan de raad wordt voorgelegd. De raadsvergadering waarin
integriteitsschendingen en sancties worden besproken zijn openbaar.
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3. Is er beroep mogelijk tegen het besluit van de raad om een raadslid te
schorsen of diens raadslidmaatschap vervallen te verklaren?

Er kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State. Het beroep wordt met de versnelde procedure van de afdeling 8.2.3. van de
Algemene wet bestuursrecht behandeld. De werking van een besluit, inhoudende de
vervallenverklaring, wordt opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien
beroep is ingesteld, op het beroep is beslist.

4. Waar staat de "Regeling klokkenluiders gemeente Weert 2005" op de
website?

De regeling is via de volgende link te vinden:
https://www.weert. nl/Bestuu rliikelnformatieWeert/Downloads/BISWEERT/RegelinqenWeer
t/Regelinq Klokkenluiders gemeente Weert 2005.pdf

Met vriendelijke groet,

Madeleine Wolfs en leke de


