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Voorgesteld raadsbesluit
 Wij stellen uw raad voor te besluiten tot vaststelling van de Gedragscode integriteit politieke 

ambtsdragers gemeente Dinkelland 2018.

Samenvatting van het voorstel
De Gemeentewet verplicht uw raad een gedragscode vast te stellen voor zijn leden (artikel 15 lid 3), voor de 
wethouders (artikel 41c lid 2) en voor de burgemeester (artikel 69 lid 2). De op dit moment in Dinkelland 
geldende gedragscode dateert van 2011.

Naar aanleiding van de bestuurscrisis van eind 2016 heeft de heer mr. G.J. Jansen een onderzoek 
uitgevoerd en aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen zijn door de raad overgenomen. Eén van de 
aanbevelingen was om op basis van de model-Gedragscode integriteit uit 2015 een nieuwe integriteitscode 
vast te stellen. Dit voorstel voorziet daarin.

Aanleiding voor dit voorstel
Het breed gedragen en gedeelde besef bij de politieke ambtsdragers van Dinkelland dat het onderwerp 
integriteit voortdurend aandacht en onderhoud behoeft.

De concrete aanleiding wordt gevormd door het besluit van de raad van Dinkelland d.d. 20 december 2016 
om de aanbevelingen uit het rapport ‘Dinkelland bestuurt’ van mr. G.J. Jansen via het presidium ter hand te 
nemen. 

Beoogd resultaat van te nemen voorstel
Een actuele en breed gedragen integriteitscode ten behoeve van de raad 2018-2022. 

Argumentatie
De bestuurscrisis in Dinkelland eind 2016 heeft geleid tot het rapport ‘Dinkelland bestuurt!’ van mr. G.J. 
Jansen. Jansen heeft in opdracht van de burgemeester de politiek-bestuurlijke situatie in Dinkelland in kaart 
gebracht, een diagnose gesteld en aanbevelingen gedaan.

In het rapport Jansen wordt expliciet de Nederlandse code voor goed openbaar bestuur expliciet genoemd 
als leidraad voor een goed en integer handelende gemeente Dinkelland.

De Nederlandse code voor goed openbaar bestuur bestaat uit zeven ‘beginselen van deugdelijk 
overheidsbestuur’: 

1. Openheid en integriteit:

Het bestuur is open en integer en maakt duidelijk wat het daaronder onder verstaat. Het bestuur geeft in zijn 
gedrag het goede voorbeeld, zowel binnen de organisatie als daarbuiten.



2. Participatie:

Het bestuur weet wat er leeft in de maatschappij en laat zien wat het daarmee doet.

3. Behoorlijke contacten met burgers:

Het bestuur zorgt ervoor dat hijzelf en de organisatie zich zich behoorlijk gedragen in contacten met burgers

4. Doelgerichtheid en doelmatigheid:

Het bestuur maakt de doelen van de organisatie bekend en neemt de beslissingen en maatregelen die nodig 
zijn om de gestelde doelen te behalen.

5. Legitimiteit:

Het bestuur neemt de beslissingen en maatregelen die het mag nemen en die in overeenstemming zijn met 
geldende wet- en regelgeving. De beslissingen zijn te rechtvaardigen.

6. Lerend en zelfreinigend vermogen:

Het bestuur verbetert zijn prestaties en die van de organisatie, en richt de organisatie hier op in.

7. Verantwoording:

Het bestuur is bereid zich regelmatig en ruimhartig jegens de omgeving te verantwoorden.

In het rapport Jansen wordt de volgende concrete aanbeveling gedaan:

‘Stel in het komende jaar op basis van de modelgedragscode integriteit volksvertegenwoordigers en 
bestuurders van gemeenten (zie brief VNG van 9 maart 2015) een nieuwe integriteitscode voor de gemeente 
Dinkelland vast. Bij de introductie van de nieuwe raad in 2018 kan een dergelijke code – ook als uitwerking 
van de spelregels - een belangrijke rol spelen.’

De raad heeft in zijn vergadering van 20 december 2016 besloten de uitvoering van deze aanbeveling ter 
hand te nemen. Het presidium heeft de voorbereiding hiertoe op zich genomen, met het nu voorliggende 
voorstel als resultaat.

Er is, net als in de voorgaande regeling uit 2011, voor gekozen om één gedragscode vast te stellen voor alle 
politieke ambtsdragers van Dinkelland. Daaronder worden verstaan: de burgemeester, de wethouders, de 
raadsleden en de leden van de algemene raadscommissie.

Wat is integriteit en wanneer is een politiek ambtsdrager integer?

             Een politiek ambtsdrager is integer als hij in zijn handelen en gedrag eerlijk, oprecht en betrouwbaar 
is en, met volledige inachtneming van de geldende regels en de algemeen aanvaarde waarden en

             normen, zorgvuldig en zuiver zijn activiteiten en verantwoordelijkheden uitoefent. Daarbovenop geldt 
dat hij in zijn gedrag en handelen te allen tijde open en controleerbaar moet zijn.



Wat is de zin van een gemeentelijke gedragscode integriteit?

Er is al een flink aantal instrumenten en hulpmiddelen ontwikkeld om de integriteit van het openbaar bestuur 
en de daarin werkzame politieke, bestuurlijke en ambtelijke functionarissen te bewaken en 
onregelmatigheden en onrechtmatigheden te voorkomen resp. te bestrijden. De rechtstatelijke en 
democratische inbedding van gemeenten in dat verband is al een belangrijk gegeven. Daarnaast zijn er veel 
wettelijke regels die gemeenten en politieke ambtsdragers helpen integer te zijn.

Toch blijven er risicogebieden voor integer handelen. En daarom is een lokale code, waaraan politieke 
ambtsdragers steun hebben en waarop zij kunnen worden aangesproken een belangrijke aanvulling. Het is 
als het ware een openbare verklaring ‘kijk, aan deze gedragslijn binden we onszelf en elkaar. Hier kunnen 
we op aangesproken worden’.

In de bijgevoegde ontwerp-gedragscode zijn bepalingen opgenomen over de volgende onderwerpen:

-belangenverstrengeling en nevenfuncties

-omgaan met informatie

-geschenken en uitnodigingen

-gebruik van voorzieningen van de gemeente

-omgangsvormen en cultuur

Het presidium heeft de modelgedragscode (versie maart 2016, Nr 91536) als basis genomen en heeft deze 
naar de Dinkellandse situatie vertaald. Er is onder andere voor gekozen ook het onderwerp omgangsvormen 
op te nemen in bijgevoegd ontwerp. Hiervoor is artikel 6.1 geredigeerd:

Politieke ambtsdragers gaan te allen tijde respectvol om met elkaar, met burgers, organisaties en met 
medewerkers. Zij tonen respect voor elkaars politieke standpunten en stijl vanuit het standpunt dat iedere 
politieke ambtsdrager vanuit zijn opvatting oprecht het algemeen belang dient. Zij tonen zich te allen tijde 
aanspreekbaar op het onderwerp integriteit.

             Politieke ambtsdragers dienen het algemeen belang en hebben uit dien hoofde een grote

             verantwoordelijkheid. Zij bepalen in hoge mate de kwaliteit van het openbaar bestuur in deze

             gemeente en de mate waarin de burgers van Dinkelland vertrouwen stellen in hun gemeentebestuur.

             Eén van de belangrijkste voorwaarden voor deze kwaliteit en voor dat vertrouwen is integriteit.

Politieke ambtsdragers zitten in een kwetsbare positie. Er wordt naar hen gekeken. Ze hebben een 
voorbeeldfunctie.

Het onderwerp integriteit vraagt daarom voortdurend aandacht en onderhoud.

De voorliggende gedragscode beoogt het onderwerp integriteit te benaderen op een manier die aansluit bij 
de schaal, de structuur en de politieke en bestuurlijke cultuur van Dinkelland.

Integriteit is vóór alles mensenwerk. De politieke partijen (denk aan de kandidaatstelling van politieke 
ambtsdragers), de raadsfracties, de raad, het college, de individuele politieke ambtsdragers zelf en de 
ambtelijk adviseurs, allen zijn zij aanspreekbaar op het steentje dat zij bijdragen aan een integere gemeente 



Dinkelland. De nu voorliggende gedragscode richt zich op de politieke ambtsdragers, maar ook het thema 
ambtelijke integriteit heeft volop de aandacht binnen de uitvoeringsorganisatie Noaberkracht. 

Externe communicatie
De gedragscode is openbaar en door eenieder te raadplegen.

Financiele paragraaf
Er zijn aan dit voorstel geen financiële lasten verbonden.

Uitvoering
De gedragscode treedt in werking op 1 april 2018.

Evaluatie
Er zal sprake zijn van regelmatige aandacht voor het onderwerp integriteit en de gedragscode integriteit.

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen

Burgemeester en wethouders van Dinkelland,

de secretaris de burgemeester

E.M. Grobben J.G.J. Joosten 



Raadsbesluit  

Datum: 20 februari 2018
Nummer: 12 B 
Onderwerp: Gedragscode integriteit

De raad van de gemeente Dinkelland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 februari 2018, nr. 12A;

gelet op artikel 15, derde lid, 41c, tweede lid en 69, tweede lid van de Gemeentewet;

Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers gemeente Dinkelland 2018

 

 

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1

Deze gedragscode geldt voor de politieke ambtsdragers van de gemeente Dinkelland: burgemeester, de 
wethouders, de raadsleden en de leden van de algemene raadscommissie.

Artikel 1.2

Deze gedragscode is openbaar en via internet beschikbaar.

 

Paragraaf 2 Voorkomen van belangenverstrengeling en nevenfuncties

Artikel 2.1

1. Een politieke ambtsdrager levert bij de griffier de informatie aan over de (neven)functies die openbaar 
gemaakt moeten worden. Als nieuwe (neven)functies aanvaard worden of de omstandigheden met 
betrekking tot bestaande (neven)functies wijzigen, wordt de informatie die hierop betrekking heeft binnen 
één week aangeleverd.

2. De informatie betreft in ieder geval:

a de omschrijving van de (neven)functie;



b de organisatie voor wie de (neven)functie wordt verricht;

c of het al dan niet een (neven)functie betreft uit hoofde van de functie van politiek   ambtsdrager van de 
gemeente Dinkelland;

d of de (neven)functie bezoldigd of onbezoldigd is.

3. De griffier legt hiervoor een register aan en beheert dit register. Het register is openbaar en via internet 
beschikbaar.

Artikel 2.2

1. Politieke ambtsdragers van de gemeente Dinkelland zijn gedurende een jaar na hun aftreden uitgesloten 
van het tegen beloning verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de gemeente Dinkelland.

2. Deze uitsluiting geldt niet bij de aanvaarding van een dienstbetrekking bij de gemeente Dinkelland. Voor 
werving en selectie en indiensttreding bij de gemeente zijn de voor het ambtelijk personeel geldende regels 
ter zake van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 2.3

Indien de onafhankelijke oordeelsvorming van een politieke ambtsdrager in het geding kan zijn of komen, 
geeft hij bij of voorafgaand aan de besluitvorming daarover aan in hoeverre het onderwerp hem persoonlijk 
aangaat.

 

Paragraaf 3 Informatie

Artikel 3.1

Een politieke ambtsdrager zorgt ervoor dat vertrouwelijke en geheime informatie waarover hij beschikt veilig 
wordt bewaard.

Artikel 3.2

Een politieke ambtsdrager maakt niet ten eigen bate of ten bate van derden gebruik van in de uitoefening 
van het ambt verkregen niet openbare informatie.

Artikel 3.3

Een politieke ambtsdrager toont zich bij het gebruik van sociale media bewust van zijn positie en 
verantwoordelijkheid als politieke ambtsdrager en handelt daar naar.

 



Paragraaf 4 Omgang met geschenken en uitnodigingen

Artikel 4.1

1.    Een politiek ambtsdrager accepteert geen geschenken, faciliteiten en diensten als zijn onafhankelijke 
positie hierdoor kan worden beïnvloed.

2.    Geschenken die een politiek ambtsdrager uit hoofde van zijn functie ontvangt, worden gemeld aan het 
college, respectievelijk het presidium, en geregistreerd. Het register is openbaar en via internet beschikbaar.

3.    Onverminderd het eerste lid kan een politiek ambtsdrager incidentele geschenken die een geschatte 
waarde van ten hoogste € 50 vertegenwoordigen behouden.

4.    Geschenken die een politiek ambtsdrager uit hoofde van zijn ambt ontvangt en die een geschatte 
waarde van meer dan € 50 vertegenwoordigen worden, als zij niet worden teruggestuurd, eigendom van de 
gemeente en krijgen een gemeentelijke bestemming.

5.   Geschenken worden niet op het huisadres ontvangen.

Artikel 4.2

1.  Een politieke ambtsdrager accepteert geen lunches, diners, recepties en andere uitnodigingen die door 
anderen worden betaald of georganiseerd worden, tenzij dat behoort tot de uitoefening van de functie en de 
aanwezigheid beschouwd kan worden als functioneel.

2.  Bij twijfel legt de politieke ambtsdrager de uitnodiging ter bespreking voor aan het college respectievelijk 
het presidium.

 

Artikel 4.3

1.    Een politieke ambtsdrager legt uitnodigingen tot deelname aan een excursie, evenement of

 (buitenlandse) reis voor rekening van anderen dan de gemeente vooraf ter bespreking voor aan het college 
respectievelijk het presidium.

2.  Een  politiek ambtsdrager maakt de excursies, evenementen en (buitenlandse) reizen die hij heeft 
aanvaard binnen één week na deelname openbaar. Hij meldt in ieder geval het doel en wie de kosten voor 
zijn rekening heeft genomen.

3.  De informatie is openbaar en via internet beschikbaar.

 

Paragraaf 5 Gebruik van voorzieningen van de gemeente

Artikel 5.1

1.    Het bestuursorgaan richt de financiële en administratieve organisatie zodanig in dat er een getrouw 



beeld mogelijk is van de juistheid en rechtmatigheid van de uitgaven en hanteert heldere procedures over de 
wijze waarop functionele uitgaven rechtstreeks in rekening worden gebracht of kunnen worden gedeclareerd 
bij de gemeente. 

2.    Een politieke ambtsdrager verantwoordt zich over zijn gebruik van de voorzieningen volgens de in het 
kader van het eerste lid vastgelegde regels en procedures.

Artikel 5.2

Een politieke ambtsdrager declareert geen kosten die reeds op andere wijze worden vergoed.

 

Artikel 5.3

Gebruik van voorzieningen en eigendommen van de gemeenten ten eigen bate of ten bate van derden is 
niet toegestaan, tenzij hier andere afspraken over gemaakt zijn.

Paragraaf 6 Omgangsvormen

Artikel 6.1

Politieke ambtsdragers gaan te allen tijde respectvol om met elkaar, met burgers, organisaties en met 
medewerkers. Zij tonen respect voor elkaars politieke standpunten en stijl vanuit het standpunt dat iedere 
politieke ambtsdrager vanuit zijn opvatting oprecht het algemeen belang dient. Zij tonen zich te allen tijde 
aanspreekbaar op het onderwerp integriteit.

 

Paragraaf 7 Uitvoering Gedragscode

 

Artikel 7.1

De gemeenteraad bevordert de eenduidige interpretatie van deze gedragscode. Ingeval van leemtes en 
onduidelijkheden in de gedragscode voorziet hij daarin.

 

Artikel 7.2

1.    Op voorstel van de burgemeester maakt de gemeenteraad in ieder geval afspraken over:

a    de periodieke bespreking van het onderwerp integriteit in het algemeen en van de gedragscode in het 
bijzonder;

b    de processtappen die worden gevolgd ingeval van een vermoeden van een

     integriteitschending door een politiek ambtsdrager van de gemeente.

2.    De afspraken, bedoeld in het eerste lid, maken deel uit van deze gedragscode.



Paragraaf 8 Slotbepaling

Artikel 8.1

De Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers  gemeente Dinkelland 2018 treedt in werking op 1 april 
2018. Op deze datum vervalt de Integriteitscode politieke ambtsdragers gemeente Dinkelland 2011.

De gemeenteraad van Dinkelland,

de raadsgriffier                                           de voorzitter

                                                     

mr. O.J.R.J. Huitema MPM                          J.G.J. Joosten

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 20 februari 2018

De raadsgriffier, De voorzitter,


