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Datum  : 9 december 2021 

Agendapunt : 5. 

Titel  : Gedragscode integriteit 

 

Gevraagd besluit: 

U wordt gevraagd: 

1. de vernieuwde Gedragscode integriteit te bespreken en daarbij in te gaan op de 

aandachtspunten en vragen zoals hieronder gesteld; 

2. in te stemmen met de vernieuwde Gedragscode integriteit en deze ter vaststelling 

naar de raad te zenden.  

 

 

Samenvatting en aandachtspunten 

De Gemeentewet verplicht de gemeenteraad een Gedragscode vast te stellen voor 

raadsleden, de wethouder en de burgemeester. De raad heeft deze Gedragscode voor het 

laatst vastgesteld op 25 februari 2014. In april 2021 is er een geactualiseerde 

modelgedragscode uitgebracht door het ministerie van Binnenlandse Zaken, de VNG en 

anderen. Deze geactualiseerde modelverordening is gebruikt om de Dordtse Gedragscode 

te aan te passen aan de hedendaagse praktijk.  

 

Evenals de bestaande Gedragscode bevat de voorgestelde versie een deel voor 

raadsleden en een deel voor wethouders en de burgemeester. Beide onderdelen bevatten 

voor een belangrijk deel dezelfde regels, met enkele afwijkingen die samenhangen met 

het verschil in functies. 

Een gedrukt exemplaar van de Gedragscode zal evenals voorgaande jaren na de 

verkiezingen aan de nieuw gekozen leden van het stadsbestuur worden uitreikt. 

Voorliggende aangepaste gedragscode bevat geen grote inhoudelijke wijzigingen ten 

opzichte van de bestaande versie. Wel worden enkele punten in de nieuwe tekst 

(hopelijk) verduidelijkt en toegelicht. Een aantal punten willen wij u graag expliciet 

voorleggen: 

 

1) Reeds in de bestaande gedragscode is opgenomen dat "geschenken en giften die 

een raadslid uit hoofde van zijn/haar ambt ontvangt, worden gemeld aan het 

Presidium en geregistreerd." (artikel 3.2) 

De griffie kent echter (nog) geen geschenkenregister. De griffie zal alsnog een 

geschenkenregister openen. Is dat voor u voldoende om deze gedragsregel gestand te 

doen? 

 

 

2) Artikel 3.7 luidt: "Excursies, evenementen en werkbezoeken op uitnodiging en 

rekening van derden worden binnen één week gemeld in het Presidium via de 



 
fractievoorzitter. Hij of zij maakt daarbij in ieder geval openbaar wie deze kosten 

voor zijn/hun rekening hebben genomen." 

Is deze termijn werkbaar? Moet wellicht een langere termijn worden aangehouden? 

 

 

3) Artikel 4.9. luidt: "Het ten laste van de gemeente of op kosten van een derde 

meereizen van de partner van een lid van de raad naar en in het buitenland is 

uitsluitend toegestaan als dit gebeurt op uitnodiging van de ontvangende partij en 

het belang van de gemeente daarmee gediend is. Het meereizen van de partner 

wordt bij de besluitvorming betrokken." 

Wil het Presidium dit zo houden of zou u willen vastleggen dat het meereizen van de 

partner bij buitenlandse reizen altijd op eigen kosten is? In dat geval hoeft het meereizen 

van de partner ook niet betrokken te worden bij de besluitvorming. 

 

 

4) Artikel 7.3 luidt "De raad stelt een protocol op waarin de processtappen worden 

vastgelegd bij een vermoeden van integriteitsschending door een raadslid van de 

gemeente."  

Dit is een nieuw artikel, overgenomen uit de 'Handreiking en modelgedragscodes 

integriteit' van BiZa en VNG. Geadviseerd wordt om een contactpersoon integriteit aan te 

wijzen en vast te leggen wat de processtappen zijn die worden gevolgd wanneer er een 

vermoeden van integriteitsschending is. Wanneer hierbij een extern bureau wordt 

ingeschakeld, vast te leggen dat dit een gecertificeerd bureau moet zijn. 

Kan het Presidium instemmen met het voor Dordrecht vastleggen van een protocol voor 

gedragsschendingen? 

Een voorbeeld van een dergelijk protocol is dat van de gemeente Zwijndrecht: 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-222054.pdf) 

 

Financiële consequenties: 

De kosten voor opmaak en druk van de Gedragscode worden gedekt uit het bestaande 

griffiebudget. 

Vergaderstukken: 

- Gedragscode integriteit (oude en nieuwe tekst naast elkaar) 

Vervolgproces: 

De vernieuwde Gedragscode integriteit wordt ter vaststelling gestuurd naar de 

gemeenteraad. Een gedrukt exemplaar van de Gedragscode zal na de verkiezingen aan 

de nieuw gekozen leden van het stadsbestuur worden uitreikt. 

 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-222054.pdf

