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Geachte heer Veenstra, 
 
U heeft de VNG het volgende gevraagd: 
De VNG is ontwikkelaar van modellen voor de gedragscodes voor politieke ambtsdragers. 
De gemeente Huizen heeft het voornemen om de bestaande gedragscodes te actualiseren 
met gebruikmaking van de model-gedragscode voor volksvertegenwoordigers en de model-
gedragscode voor (dagelijks) bestuurders uit 2021. 
In de 'Inleiding' van beide gedragscodes is in de op twee na laatste alinea de volgende 
passage opgenomen: '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'. 
In de voorbereiding op de raadsbesluitvorming over beide nieuw vast te stellen 
gedragscodes is door een raadslid deze passage betwist en bepleit hij een tweetal tekstuele 
wijzigingen. 
Voor de argumentatie/zienswijze van het raadslid en de door het raadslid bepleite 
tekstwijziging in deze passage wordt verwezen naar bijgaand document met daarin 
opgenomen de tekst van het amendement dat het raadslid bij de raadsbehandeling wilde 
indienen. In rode tekst is aangegeven de tekst die het raadslid wil schrappen. 
 
Naar aanleiding van dit twistpunt heeft de raad op voorstel van de burgemeester besloten 
om dit onderwerp pas inhoudelijk te behandelen als in overleg met de VNG meer 
duidelijkheid is verkregen als het gaat om de zienswijze van het raadslid t.a.v. de voormelde 
passage. 
 
Het raadslid duidt ook op de juridische gevolgen van voornoemde passage, mede in relatie 
tot het eveneens door de raad vast te stellen 'Protocol behandeling meldingen van vermoede 
integriteits-schendingen door politieke ambtsdragers van de gemeente Huizen, 2022'. Voor 
uw beoordeling is daarom ook de tekst van dit protocol bijgevoegd. 
 
Met inachtneming van het voorgaande zijn er de volgende vragen. 
1.         Deelt u de zienswijze van het raadslid zoals vervat onder de 'overwegingen'? 
2.         Doet het schrappen van de woorden in voornoemde passage, zoals door het raadslid 
gewenst, naar uw oordeel afbreuk aan de (intentie) van gehele passage, of doet dat het in 
het geheel niet? 
3.         In de zelfde alinea staat nog, voorafgaand aan de voornoemde passage, de volgende 
tekst opgenomen die als verklaring kan gelden voor de voornoemde passage. 
Die tekst luidt als volgt: 'Politieke ambtsdragers hebben vanzelfsprekend een 
voorbeeldfunctie. Een politiek ambt wordt verricht in een glazen huis. Een 
volksvertegenwoordiger gedraagt zich zoals een goed ambtsdrager betaamt. Een politieke 
ambtsdrager onthoudt zich van gedragingen die de goede uitoefening of het aanzien van het 
ambt of het openbaar bestuur schaden. Een politiek ambt 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.' 
Deze passage maakt duidelijk dat een raadslid feitelijk 24 uur per dag raadslid is, en dus ook 
(de genoemde) handelingen die hij als privépersoon verricht het aanzien van het raadslid 
maar ook van de  politieke ambtsdragers in het algemeen kan schaden. Reden waarom een 
raadslid zich in de privésfeer moet onthouden van handelingen die het aanzien van het ambt 
kunnen schaden. 
Vraag: Zijn er behalve de argumentatie vervat in deze passage ook nog ander argumenten 
te benoemen ter onderbouwing van of nadere toelichting op de passage genoemd in de 
inleiding van dit bericht? 
 
Vanwege de behandeling van dit onderwerp in de vergadering van de raadscommissie 
Algemeen Bestuur en Middelen van donderdag 23 juni a.s. wordt het zeer op prijs gesteld als 
tijdig voor die vergadering een reactie van u kan worden ontvangen, zodat die bij de 
bespreking in de commissie kan worden betrokken. Alvast dank voor uw medewerking 
hieraan. 
 
 
Antwoord: 
In artikel 15, lid 3 Gemeentewet is vastgelegd dat ‘de raad voor haar leden een gedragscode 
vaststelt’. Als VNG hebben wij hiervoor, samen met de provincies, waterschappen en BZK 
een model ontwikkeld. Met een model doen wij de gemeenten suggesties/adviezen voor hoe 
de bepalingen kunnen luiden. Omdat het een model betreft hoeven bepalingen/artikelen die 
in het model staan niet 1-op-1 overgenomen te worden. Lokaal moet hierover het gesprek 
worden gevoerd en besluiten worden genomen. Als VNG willen wij niet in dit politieke debat 
treden. Wel vinden wij het belangrijk om aan te geven dat de wij dit model hebben opgesteld 
ter bescherming van raadsleden en de volksvertegenwoordigende functie die zij vervullen. 
Wat betreft de passage die u aanhaalt - en waar uw raadslid de motie op heeft gebaseerd - 
dit is een passage die als toelichting dient. Deze passage maakt dus geen onderdeel uit van 
de bepalingen van de (model)gedragscode zelf. 
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
H. Lamchachti  
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 
 
 


