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Voorgesteld besluit
De gedragscode integriteit voor raadsleden, commissieleden, wethouders en burgemeester vast te 
stellen.

Raadsvoorstel
Wat is het doel?
Het doel van dit voorstel is het actualiseren van de bestaande Gedragscode.

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?
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 en Koninkrijksrelaties, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het 
Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen. 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 
commissieleden 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.

Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?
De Gedragscode integriteit is voorgelegd aan het college en zijn adviseurs en is besproken in het 
Presidium van 9 december 2021.

Hoe wordt dit betaald?
De kosten voor opmaak en druk van de Gedragscode worden gedekt uit het bestaande 
griffiebudget.

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?
Een gedrukt exemplaar van de Gedragscode zal evenals voorgaande jaren na de verkiezingen aan 
de nieuw gekozen leden van het stadsbestuur worden uitreikt. 
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De raad van de gemeente DORDRECHT;

Gezien het voorstel van het Presidium d.d. 9 december 2021;

gelet op Op grond van de artikelen 15, derde lid, 41c, tweede lid en 69, tweede lid van de 
Gemeentewet is de raad verplicht een gedragscode voor de raad, wethouders en burgemeester 
vast te stellen.;

b e s l u i t :

De gedragscode integriteit voor raadsleden, commissieleden, wethouders en burgemeester vast te 
stellen.
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