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Voorstel 
 

1. De "Gedragscode integriteit voor de raadsleden en lijstopvolgers van de gemeente Huizen, 
2022" vaststellen. 

2. De "Gedragscode integriteit voor de wethouders en de burgemeester van de gemeente 
Huizen, 2022" vaststellen. 

3. Het "Protocol behandeling meldingen van vermoede integriteitsschendingen door politieke 
ambtsdragers van de gemeente Huizen, 2022" vaststellen. 

 
Toelichting op het te nemen besluit 
 

Aanleiding 
Op grond van artikel 170, lid 2 van de Gemeentewet bevordert de burgemeester de bestuurlijke 
integriteit van de gemeente. Om die reden is ondergetekende de aanjager van zaken die de 
bestuurlijke integriteit raken en wordt dit voorstel aan u voorgelegd. 
Thans geldt nog een in 2004 door uw 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.
 
Argumentatie 
De gedragscodes 
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 is. 
Er geldt geen wettelijke plicht om een gedragscode vast te stellen voor de leden van 
raadscommissies die geen raadslid zijn (in Huizen "lijstopvolgers" genoemd). Dit neemt niet weg 
dat het de raad vrij staat om ook voor deze groep een gedragscode op te stellen dan wel van 
toepassing te verklaren. 
 
In overleg met enkele raadsleden is begin dit jaar gewerkt aan de actualisatie van de 
gedragscode uit 2004. Vanuit deze groep werd het wenselijk geacht om de nieuwe gedragscode 
voor raadsleden ook te laten geleden voor lijstopvolgers. Als commissieleden zijn lijstopvolgers 
ook politieke ambtsdragers die in de raadscommissie een politieke fractie uit de raad 
vertegenwoordigen. Als lijstopvolger zijn zij bovendien betrokken bij alle zaken waar een 
raadscommissie zelfstandig over gaat en maken zij als zodanig ook deel uit van de voorbereiding 
van de raadsbesluitvorming (als het gaat om de beeldvorming en oordeelsvorming).  
 
Gekozen is voor het opstellen van twee 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 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. 
 
Het protocol behandeling meldingen van vermoede integriteitsschendingen 
De verplichting om een protocol vast te stellen voor de behandeling van meldingen over 
vermeende integriteitsschendingen vloeit voort uit artikel 6 van de thans ter vaststelling 
aangeboden gedragscodes. Het protocol beschrijft hoe wordt omgegaan met meldingen over 
vermeende integriteitsschendingen door raadsleden, lijstopvolgers, wethouders en 
burgemeester. Het protocol kent drie stappen die achtereenvolgens doorlopen kunnen worden: 
1. de toets of de melding aanleiding geeft een vooronderzoek in te stellen; 
2. het vooronderzoek zelf; 
3. een feitenonderzoek. 
 
Vanuit zijn rol als hoeder van de bestuurlijke integriteit: 
• doet de burgemeester de stappen 1 en 2, en  
• gebeurt het feitenonderzoek in opdracht van de burgemeester door een extern bureau.  
 
De uitkomst van een feitenonderzoek wordt aan uw raad voorgelegd, zodat u als raad zich kunt 
uitspreken over de betreffende integriteitsschending.  
 
Vanzelfsprekend kan ook een burgemeester onderwerp zijn van een melding van vermeende 
integriteitsschending. In dat geval zullen de voornoemde drie stappen gedaan worden door de 
plv. raadsvoorzitter, die de commissaris van de Koning  bij elk van de stappen informeert, tenzij 
de commissaris van de Koning besluit zelf het onderzoek te doen. 
 
Geheimhouding 
Niet van toepassing. 
 
Alternatieven 
Niet van toepassing. 



 
Uitvoering inspraak en participatieverordening 
Niet van toepassing. 
 
Beslistermijn 
Niet van toepassing. 
 
Financiële paragraaf 
Niet van toepassing. 
 

Overige Raadsinformatie 
 

Bevoegdheid 
Zie hiervoor onder de kop “Argumentatie. 
 
Collegeprogramma 

 Niet van toepassing. 
 
Begroting 
Niet van toepassing. 
 
Eerdere besluiten 
De thans nog geldende gedragscode is vastgesteld door uw raad op 1 april 2004.
 
Voorgeschreven procedure 
Niet van toepassing. 
 
Kader- en beleidsnota’s 
Niet van toepassing. 
 
Evaluatie 
Tenminste aan het slot van elke raadsperiode zullen de gedragscodes en het protocol worden  
geëvalueerd.
 
Bijlagen 
1. De "Gedragscode integriteit voor de raadsleden en lijstopvolgers van de gemeente Huizen, 

2022". 
2. De "Gedragscode integriteit voor de wethouders en de burgemeester van de gemeente 

Huizen, 2022". 
3. Het "Protocol behandeling meldingen van vermoede integriteitsschendingen door politieke 

ambtsdragers van de gemeente Huizen, 2022". 
4. De gedragscode voor bestuurders gemeente Huizen 2004. 

 
 

De burgemeester, 
 
 
 
 
 
N. Meijer 
 



 
 
Advies raadscommissie 
 
Dit voorstel is behandeld in de vergadering van de commissie Algemeen Bestuur en Middelen van 
19 mei jl.. 
De grootst mogelijke meerderheid van de commissie adviseert uw raad in te stemmen met het 
voorstel.  
De vertegenwoordiging van de fractie van D66 behield een standpunt voor en nam het voorstel mee 
terug voor overleg met de fractie. 
 
Het voorstel is ook behandeld in de vergadering van de commissie Algemeen Bestuur en Middelen 
van 23 juni jl.. 
De commissie stemde er unaniem mee in, dat in de tekst van de toelichting van beide vast te stellen 
gedragscodes op blz. 2 de volgende passage:  
“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.” 
 
als volgt ten behoeve van de raadsbehandeling wordt gewijzigd: 
 
“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 downloaden van illegale software, het 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.” 
 
 

 
 
 


