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Toelichting besluit 
   
   

Advies 1. Instemmen met de bijgaande gedragscode voor de 
wethouders en de burgemeester van Huizen 

2. Instemmen met het protocol voor de behandeling van 
meldingen over vermeende integriteitsschendingen 

   
   

Gewijzigd besloten  

   
   

Aanleiding Op grond van artikel 170, lid 2 van de Gemeentewet bevordert de 
burgemeester de bestuurlijke integriteit van de gemeente. Als zodanig is 
de burgemeester de aanjager van zaken die de bestuurlijke integriteit 
raken en reden waarom dit voorstel aan u wordt voorgelegd.  
Thans geldt namelijk nog een in 2004 door de raad vastgestelde 
"Gedragscode voor bestuurders gemeente Huizen". Deze gedragscode 
geldt voor raadsleden, wethouders en de burgemeester. De 
gedragscode is verouderd en moet worden geactualiseerd.  



Er is bovendien nog geen protocol voor hoe om te gaan met meldingen 
over vermoede integriteitsschendingen. De thans ter vaststelling 
aangeboden gedragscodes verplichten de burgemeester om een 
dergelijk protocol ter vaststelling aan de raad aan te bieden. 
  

   
   

Kaders  

   
   

Doel/beoogd effect Verbetering van de bestuurlijke integriteit door middel van een 
geactualiseerde gedragscode en het vaststellen van een protocol 
voor de behandeling van meldingen over vermeende 
integriteitsschendingen begaan door raadsleden, lijstopvolgers, 
wethouders of burgemeester 

   
   

Argumenten Gedragscode  
Het is wettelijk verplicht dat de gemeenteraad voor raadsleden 
(artikel 15, lid 3 Gemeentewet), wethouders (artikel 41c lid 2 
Gemeentewet) en de burgemeester (artikel 69, lid 2 
Gemeentewet) een gedragscode vaststelt. De wet laat het aan 
de gemeenteraad over wat de inhoud van die gedragscodes 
moet zijn. 
Thans geldt nog de gedragscode voor bestuurders van Huizen 
die dateert van april 2004. De huidige gedragscode geldt voor 
zowel raadsleden als wethouders en de burgemeester. Nu is 
gekozen voor het opstellen van twee afzonderlijke gedragscodes 
(en dus niet meer één). Een aparte gedragscode voor de 
raadsleden en lijstopvolgers, en een gedragscode voor de 
wethouders en de burgemeester. De reden om voor de 
burgemeester en de wethouders een afzonderlijke gedragscode 
op te stellen is, dat de bepalingen voor hen als dagelijks 
bestuurders op (te)veel onderdelen afwijken van die voor 
raadsleden en lijstopvolgers.  
Aan de beide gedragscodes liggen de meest recente VNG-
modellen ten grondslag, vertaald naar de Huizer situatie. 
De beide nieuwe gedragscodes zijn als bijlage bijgevoegd. Nu de 
gedragscode voor de wethouders en burgemeester u als college 
als geheel aangaat wordt die ter instemming aan u voorgelegd 
alvorens het ter vaststelling aan de raad aan te bieden 
 
Integriteitsprotocol  
Huizen heeft nog geen protocol voor de behandeling van 
meldingen over vermeende integriteitsschendingen begaan door 
de burgemeester, wethouders, raadslid of lijstopvolger. Artikel 6 
van de nieuw vast te stellen gedragscodes verplicht de 
burgemeester om een voorstel voor een vast te stellen 
integriteitsprotocol aan de raad te doen. Het aan de raad aan te 
bieden integriteitsprotocol is als bijlage bijgevoegd. Voor een 
korte toelichting op het protocol wordt verwezen naar het 
raadsvoorstel.  
  

   



   
Kanttekeningen Niet van toepassing 

   
   

Alternatieven Niet van toepassing 

   
   

Financiën Niet van toepassing 

   
   

Participatie Niet van toepassing 

   
   

Communicatie Niet van toepassing 

   
   

Uitvoering en evaluatie   De raad dient zowel de beide gedragscodes als het 
integriteitsprotocol vast te stellen. Omdat de gedragscode 
voor de wethouders en burgemeester u als gehele college 
aangaat, en het integriteitsprotocol ook betrekking heeft 
op meldingen van vermeende integriteitsschendingen 
begaan door wethouders of burgemeester, worden beide 
thans ter instemming aan u voorgelegd alvorens ze ter 
vaststelling aan de raad aan te bieden. 

  De gedragscodes en het protocol zullen elke vier jaar aan 
het einde van een raadsperiode worden geëvalueerd 

   
   

Geheimhouding Niet van toepassing 

   
   

Mede geadviseerd door Niet van toepassing 

   
   

Bijlagen   Gedragscode voor raadsleden en lijstopvolgers 2022 
  Gedragscode voor wethouders en burgemeester 2022 
  Protocol behandeling meldingen van vermoede 

integriteitsschendingen door politieke ambtsdragers van 
de gemeente Huizen, 2022 

  Gedragscode voor bestuurders Huizen uit 2004 
  Het concept-raadsvoorstel waarmee voornoemde stukken 

aan de raad worden aangeboden 


