
 
 
 
 
 
 

 Amendement Gedragscodes 

 

De raad van de gemeente Huizen, 

in vergadering bijeen op 2 juni 2022, 

gelet op het bepaalde in art. 147b van de Gemeentewet en art. 43 van het “Reglement van orde 

voor de vergaderingen en overige werkzaamheden van de raad 2015”, 

gelezen het voorstel van het college d.d. 2 juni 2022, nr. 14, betreffende “Vaststelling 

gedragscodes en een protocol voor behandeling meldingen van vermoede 

integriteitsschendingen”; 

overwegende dat: 

- in artikel 10 lid 1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens wettelijk is 

vastgelegd: “Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid 

een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te 

verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen…”; 

- in lid 2 van dit artikel is vastgelegd, dat dit recht alleen beperkt kan worden per wet; 

- in de Algemene Inleiding op blz. 2 van beide vast te stellen gedragscodes de 

onderstaande tekst is opgenomen: “Het werk als politiek ambtsdrager gewetensvol 

vervullen gebeurt in de dagelijkse praktijk en strekt zich ook uit tot de privésfeer. In de huidige 

digitale wereld is zeker sprake van een dunne scheidslijn tussen werk en privé. Daarom is het 

in ieder geval het downloaden van illegale software, het bekijken, downloaden of verspreiden 

van pornografische, racistische, discriminerende, beledigende, aanstootgevende of (seksueel) 

intimiderende teksten en afbeeldingen, of het versturen van berichten die (kunnen) aanzetten 

tot haat en/of geweld uit den boze.” 

- deze tekst op gespannen voet staat met voornoemde bepalingen uit het Europees 

Verdrag voor de Rechten van de Mens; 

- met de vaststelling van het ‘Protocol behandeling meldingen’ de gedragsnormen vervat 

in de gedragscodes niet alleen een moreel kompas zijn bij het handelen van politieke 

ambtsdragers, maar schending van deze normen, waaronder de norm vervat in 

voornoemde tekst in de Algemene Inleiding, ook (juridische) gevolgen kan hebben naar 

aanleiding van een melding van schending van deze norm; 

- in onze rechtsstaat het de taak van een rechter is om te beoordelen of bij handelingen in 

de privésfeer de wettelijke grenzen niet overschreden zijn, maar door het vast te stellen 

protocol dit ook onderwerp van onderzoek kan zijn door de burgemeester eventueel 

uitmondend in een uitspraak van de raad over het handelen van de politieke 

ambtsdrager; 

- de toevoeging “in ieder geval” in eerdergenoemde tekst de politieke ambtsdrager 

juridisch geen ruimte laat voor een afweging; 

- de gedragscode geen onnodige drempel mag opwerpen om raadslid te worden en een 

nevenfunctie uit te oefenen; 

  



besluit: 

de volgende tekst op blz. 2 van de Algemene inleiding van de "Gedragscode integriteit voor de 

raadsleden en lijstopvolgers van de gemeente Huizen, 2022" (bijlage 1) en "Gedragscode 
integriteit voor de wethouders en de burgemeester van de gemeente Huizen, 2022" (bijlage 2)  

als volgt te wijzigen (wijziging dikgedrukt): 

“Het werk als politiek ambtsdrager gewetensvol vervullen gebeurt in de dagelijkse praktijk en strekt 

zich ook uit tot de privésfeer. In de huidige digitale wereld is zeker sprake van een dunne scheidslijn 

tussen werk en privé. Daarom is het in ieder geval het downloaden van illegale software, het bekijken, 

downloaden of verspreiden van illegale pornografische, racistische, discriminerende, beledigende, 

aanstootgevende of (seksueel) intimiderende teksten en afbeeldingen, of het versturen van berichten 

die (kunnen) aanzetten tot haat en/of geweld uit den boze.” 

 

Ingediend door, 

B. Schröder (D66)     

 


