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Gedragscode Volksvertegenwoordigers

Geadviseerd besluit

1. De ‘Gedragscode integriteit gemeenteraad van de gemeente Renkum 2018’
vaststellen.
2. De Gedragscode 2001, vastgesteld op 27 juni 2001, intrekken.
Toelichting op beslispunt
Goed bestuur is integer bestuur. Daarmee is integriteit niet alleen een verantwoordelijkheid
van de individuele politieke ambtsdragers, maar een gezamenlijk belang dat de hele
organisatie en het hele bestuur in al zijn geledingen aangaat. De gedragscode richt zich
daarom zowel tot de individuele politieke ambtsdragers als tot de bestuursorganen. Ons
democratische systeem en de democratische processen kunnen niet zonder integer
functionerende organen en functionarissen. Integriteit van politieke ambtsdragers verwijst
naar de zorgvuldigheid die politieke ambtsdragers moeten betrachten bij het invullen van
hun rol in de democratische rechtsstaat. Dat betekent de verantwoordelijkheid nemen die
met de functie samenhangt en bereid zijn verantwoording af te leggen, aan collegabestuurders en/of (leden van) de volksvertegenwoordiging en bovenal aan de burger. In de
democratische rechtsstaat dient eenieder zich te houden aan de wetten en regels die op
democratische wijze zijn vastgesteld. Dat geldt zeker voor de politieke ambtsdragers die
(mede)verantwoordelijk zijn voor de totstandkoming van die wetten en regels. Zonder dat zal
het vertrouwen in de democratische rechtsstaat worden ondermijnd en het draagvlak voor
de naleving van de wetten en regels verdwijnen. Vertrekpunt voor de politieke ambtsdrager
is dan ook de eed of gelofte die de politieke ambtsdrager bij de ambtsaanvaarding aflegt.
De gedragscode kan daarbij als handvat dienen. De Gemeentewet draagt de raad op voor zijn
leden een gedragscode op te stellen. De huidige gedragscode dateert van 2001 en is
opgesteld voor zowel raads- als collegeleden en ambtenaren. Omdat de nuances voor deze
groepen vaak net anders liggen bij het uitoefenen van hun taak wordt er de voorkeur aan
gegeven voor de verschillende doelgroepen verschillende codes te hanteren. Hierbij wordt
aangesloten bij het advies van de VNG. De geragscodes voor het college en de ambtelijke
organisatie worden eveneens aangepast. De code voor het college wordt eveneens aan de
raad ter vaststelling aangeboden. Het vaststellen van de code voor de ambtelijke organisatie
is een collegebevoegdheid.

Voorstel aan de raad
Uiteraard heeft het de voorkeur het vaststellen van de verschillende codes zoveel mogelijk
tegelijkertijd plaatst te laten vinden. Voor de code van de raad is het echter wenselijk dat dit
voor de verkiezingen is vastgesteld, zodat nieuwe volksvertegenwoordigers zich door het
tekenen van de gedragscode conformeren aan de nieuwe ‘up to date’ code. Daarbij is het
wenselijk dat de wijze waarop de raad aandacht besteed aan het onderwerp integriteit is
vastgelegd.
Beoogd effect
Door het vaststellen van de gedragscode en de integriteitsverklaring die daar onderdeel
vanuit maakt is deze weer up to date. De integriteitsverklaring wordt door alle raads- en
commissieleden ondertekend bij aanvang van hun ambtstermijn. Er ligt dan een goede basis
voor de omgang met het onderwerp ‘integriteit’ voor de raads- en commissieleden.
Kader
De wettelijk basis voor de gedragscode is artikel 15 lid 3 van de Gemeentewet. De huidige
gedragscode dateert van 2001.

Argumenten

De huidige gedragscode voor de gemeente Renkum dateert uit 2001 en is een code voor
zowel de raads- als commissieleden als voor het college en de ambtelijke organisatie. In de
code staan bepalingen die voor de ene doelgroep meer gelden dan voor de andere. Om die
reden adviseert de VNG sinds 2015 om verschillende gedragscodes vast te stellen voor
verschillende doelgroepen.
- Gedragscode voor raads- en commissieleden, vastgesteld door de raad
- Gedragscode voor college van B&W, vastgesteld door het college en de raad
- Gedragscode voor ambtenaren, vastgesteld door het college
Deze gedragscode is gebaseerd op de modelgedragscode integriteit volksvertegenwoordigers
in gemeenten, provincies en waterschappen van de VNG d.d. september 2015. Op een aantal
onderdelen wijkt deze gedragscode af van het model. Het model is niet van toepassing
verklaart op commissieleden, dat is de Renkumse variant wel. Daarnaast zijn wat tekstuele
aanpassingen gedaan en ten aanzien van declaratie en verantwoording van gelden zijn
verwijzingen naar de Renkumse regels toegevoegd.

Kanttekeningen
De gedragscode vormt een handvat voor de omgang met integriteit. Uiteraard is dit geen
uitputtende regeling en is de integriteit hiermee niet ‘afdoende geregeld’. Wel is hiermee een
basis gelegd en verplichten we onszelf om het onderwerp terugkerend op de raadsagenda te
zetten door jaarlijks een integriteitsbijeenkomst te organiseren.
Draagvlak
Er is door verschillende fracties gevraagd om een update van de huidige gedragscode.
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Aanpak/Uitvoering
De gedragscode wordt aan alle raads- en commissieleden uitgereikt bij aanvang van hun
ambt. Zij tekenen dan de integriteitsverklaring waarin wordt verwezen naar de code.
Communicatie
Het besluit van de gemeenteraad tot vaststellen van de gedragscode wordt bekend gemaakt
in de Rijn en Veluwe.
Financiële consequenties
geen
Juridische consequenties
Het rechtskarakter van de gedragscode is dat van een interne regeling, als nadere invulling en
concretisering van de wettelijke regels. De gedragscode bevat in aanvulling op wettelijke
regels gedragsnormen en regels over procedures die de transparantie van het handelen van
politieke ambtsdragers evenals van de besluitvorming over en de naleving van de normen
vergroten. Zij vormt een beoordelingskader en leidraad bij twijfel, vragen en discussies. Het
niet naleven van de gedragscode heeft geen rechtsgevolgen. Sprake is van zelfbinding.
WMO-aspecten
n.v.t.
Gezondheid
N.v.t.
Duurzaamheid
N.v.t.
Effect op vermindering regeldruk
Het gaat om het continueren van bestaande regelgeving.
Alternatieven
De inhoud en vorm van de gedragscode is facultatief. De nu voorgestelde code is gebaseerd
op het model van de VNG en afgestemd met de codes voor het college en de ambtelijke
organisatie. Het is desgewenst mogelijk een andere opzet te kiezen.
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