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Aan de gemeenteraad,
1

Inleiding en samenvatting van het voorstel
In samenspraak hebben de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen nieuwe modelgedragscodes uitgebracht. Deze zijn op 9 maart 2015 aan de gemeenten aangeboden. De
voorgaande modelgedragscode integriteit politieke ambtsdragers wordt daarmee herzien. De
modelgedragscode is in tweeën gesplitst: Er is nu één modelgedragscode voor de leden van het
dagelijks bestuur (i.c. het college van burgemeester en wethouders) en één voor
volksvertegenwoordigers. Bovendien zijn de nieuwe versies van de gedragscodes toegankelijker
gemaakt. Zo is wat wettelijk al geregeld is, uit de codes gehaald. In de algemene inleiding is de
code in een breder perspectief geplaatst. Deze inleiding duidt ook het doel en de (juridische) status
van de code. Bij elke bepaling in de code is vervolgens kort het wettelijk kader aangegeven
waarvan de bepaling een nadere uitwerking of invulling is.
Bij besluit van 3 december 2003 heeft uw raad de ‘Gedragscode bestuurlijke integriteit gemeente
Hilversum’ vastgesteld. Door het vaststellen van de nu voorgestelde gedragscodes (één voor
volksvertegenwoordigers en één voor dagelijks bestuurders) is de interne regeling voor de
gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders weer actueel.
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Wettelijk kader
Op grond van artikel 15, derde lid, Gemeentewet stelt de raad voor zijn leden een gedragscode
vast. Op grond van artikel 41c, tweede lid, Gemeentewet doet de raad dat ook voor de wethouders.
Op grond van 69, tweede lid, Gemeentewet is de raad ook het aangewezen bestuursorgaan om een
gedragscode voor de burgemeester vast te stellen. In de model-gedragscodes zijn de regels voor
het dagelijks bestuur (wethouders én burgemeester) in één code op genomen.
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Agendering en bespreking
Aangezien de gedragscodes, zoals deze nu worden voorgesteld, enkel een actualisering van de
oude gedragscode zijn, én aangezien de voorgestelde gedragscodes geheel zijn gebaseerd op de
model-gedragscodes, zijn deze rechtstreeks ter vaststelling aan de raad aangeboden.
Aan het onderwerp ‘Integriteit en de gedragscodes’ zal verder aandacht worden besteed op de
‘Hei-dag’ voor raad en college, die in het najaar van 2015 wordt georganiseerd.
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Communicatie
Na vaststelling door uw raad zullen de codes worden gepubliceerd zodat een ieder hiervan kennis
kan nemen. Ook zullen deze worden opgenomen in het inwerkprogramma voor de nieuwe raad na
de verkiezingen van 2018.
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Samenhangende voorstellen
In de nieuwe gedragscodes wordt verwezen naar bepalingen uit de gemeentelijke Verordening
rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden (zie bijvoorbeeld paragraaf 5) en naar de
processtappen hoe te handelen bij vermoedens van integriteitsschendingen (zie artikel 6.2). De
bedoelde Verordening en de ‘Code inzake de wijze van omgaan met vermoedens van niet integer
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handelen van bestuurders’ zijn ook in Hilversum vastgesteld, maar deze dienen nog aan de laatste
wetswijzigingen te worden aangepast. Als de aanpassingen klaar zijn, krijgt u hierover separate
voorstellen aangeboden.
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Achterliggende stukken
Bij dit raadsvoorstel worden ook de volgende stukken, als achterliggende stukken, gepubliceerd:
- de gedragscode bestuurlijke integriteit d.d. 3 december 2003;
- de modelgedragscodes van de VNG d.d. 9 maart 2015;
- de verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden d.d. 5 maart 2014;
- de code inzake de wijze van omgaan met vermoedens van niet integer handelen van
bestuurders d.d. 15 september 1999.
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Voorstel
Uw raad wordt voorgesteld:
1 de bij besluit van 3 december 2003 vastgestelde ‘Gedragscode bestuurlijke integriteit
gemeente Hilversum’ in te trekken;
2 de gedragscode Integriteit volksvertegenwoordigers in de gemeente Hilversum, zoals
opgenomen in bijlage 1, vast te stellen;
3 de gedragscode integriteit college van burgemeester en wethouders in de gemeente Hilversum,
zoals opgenomen in bijlage 2, vast te stellen.

de griffier,

de burgemeester,

P.M.H. van Ruitenbeek

P.I. Broertjes
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Hilversum,
gelezen het voorstel van de voorzitter van de raad en de griffier en gelet op het bepaalde in artikel 15,
derde lid, artikel 41c, tweede lid, en artikel 69, tweede lid, van de Gemeentewet;
BESLUIT:
1
2
3

de bij besluit van 3 december 2003 vastgestelde ‘Gedragscode bestuurlijke integriteit
gemeente Hilversum’ in te trekken;
de gedragscode Integriteit volksvertegenwoordigers in de gemeente Hilversum, zoals
hieronder opgenomen in bijlage 1, vast te stellen;
de gedragscode integriteit college van burgemeester en wethouders in de gemeente Hilversum,
zoals hieronder opgenomen in bijlage 2, vast te stellen.
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16 september 2015,
de griffier,

de voorzitter,

P.M.H. van Ruitenbeek

P.I. Broertjes
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