nieuwkoop
Gedragslijn Integriteit raadsleden Nieuwkoop
Dit is de uitwerking van artikel 6.2 van de op 15 oktober 2015 vastgestelde 'Gedragscode
Integriteit volksvertegenwoordigers Nieuwkoop 2015' (versie 8 september 2015) en maakt
onderdeel uit van de gedragscode.
Begrippen (extra t.o.v. gedragscode)
1. Adviesaanvraag: bij twijfel over een nog uit te voeren handeling (zelf of ander raadslid)
2. Melding: bij twijfel over een al uitgevoerde handeling (zelf of ander raadslid)
3. 'buiten de gemeenteraad': wethouders, ambtenaren, inwoners, belanghebbenden, enz.

Adviesaanvraag:
Situatie 1a: Raadslid twijfelt over de eigen nog uit te voeren handeling
» Het raadslid vraagt de burgemeester of de griffier om advies over de voorgenomen
handeling.
« Burgemeester en griffier houden elkaar op de hoogte van de adviesaanvraag en het
gegeven advies. De griffier legt dit vast.
» Als het raadslid het advies volgt dan is de zaak afgedaan.
« Als het raadslid het advies niet volgt dan legt de burgemeester het advies voor aan het
Presidium, eventueel daarna gevolgd door de raad*
Situatie 1b: Raadslid (a) twijfelt over een nog uit te voeren handeling van een ander raadslid (b)
Raadslid (a) spreekt het betreffende raadslid (b) aan en verwoordt zijn twijfels en verwijst de
ander naar de griffier of burgemeester en naar deze gedragslijn*. Als het betreffende raadslid (b)
dat doet volgt situatie 1a.
(*) bij voorkeur gaan beide raadsleden samen naar burgemeester of griffier; beide zijn dan op de
hoogte van het advies.
Als het betreffende raadslid (b) dat niet doet:
» Raadslid (a) legt nog uit te voeren handeling raadslid (b) voor aan burgemeester of
griffier
»
Burgemeester en griffier overleggen met elkaar over de twijfels en spreken het
betreffende raadslid (b) aan en geven hem (ongevraagd) advies. De griffier legt dit vast.
» Als het raadslid het advies volgt dan is de zaak afgedaan.
» Als het raadslid het advies niet volgt dan legt de burgemeester het advies voor aan het
Presidium, eventueel daarna gevolgd door de raad
Situatie 1c: Burgemeester of griffier twijfelen over een nog uit te voeren handeling van een
raadslid
Burgemeester en griffier overleggen met elkaar over de twijfels en spreken het betreffende
raadslid aan en geven hem (ongevraagd) advies. De griffier legt dit vast.
Situatie 1d: Burgemeester of griffier krijgen een signaal van iemand van 'buiten de
gemeenteraad'
Al hoewel dit niet onder de gedragscode valt zullen zij toch het betreffende raadslid wijzen op het
signaal en geven hem (ongevraagd) advies. De griffier legt dit vast.
(**) aan de melder 'buiten de gemeenteraad' wordt aangegeven dat het raadslid wordt benaderd
maar dat het de eigen verantwoordelijkheid van het raadslid is hoe te handelen.

Melding:
Situatie 2a: Raadslid twijfelt over de eigen al uitgevoerde handeling
» Het raadslid doet daarvan melding bij de burgemeester of de griffier en vraagt om advies.
» Burgemeester en griffier houden elkaar op de hoogte van de melding en het gegeven
advies. De griffier legt de melding en het gegeven advies vast.
» Is de conclusie dat er van een schending GEEN sprake is, dan is de zaak afgedaan.
« Is de conclusie dat er mogelijk sprake is van een integriteitsschending dan overleggen
burgemeester, griffier en het betreffende raadslid over de te volgen stappen.
» De burgemeester formuleert een advies (na eventueel onderzoek) en legt dit voor aan
het Presidium, eventueel daarna gevolgd door de raad.

Situatie 2b: Raadslid (a) twijfelt over een al uitgevoerde handeling van een ander raadslid (b)
» Raadslid (a) spreekt het betreffende raadslid (b) aan en verwoordt zijn twijfels en verwijst
de ander naar de griffier of burgemeester en naar deze gedragslijn*. Als het betreffende
raadslid (b) dat doet volgt situatie 2a.
(*) bij voorkeur raadsleden samen naar burgemeester of griffier; beide zijn dan op de hoogte van
het advies.
Als het betreffende raadslid (b) dat niet doet:
» Raadslid (a) doet melding aan de burgemeester of griffier over de integriteit van de
handeling en vraagt om advies.
» Burgemeester en griffier houden elkaar op de hoogte van de melding en het gegeven
advies. De griffier legt de melding en het gegeven advies vast.
» Is de conclusie dat er van een schending GEEN sprake is, dan is de zaak afgedaan.
» Is de conclusie dat er mogelijk sprake is van een integriteitsschending dan overleggen
burgemeester, griffier en de betreffende raadsleden (a en b) over de te volgen stappen.
» Raadslid (b) erkent een integriteitschending te hebben begaan.
» Raadslid de integriteitsschending niet erkent, dan formuleert de burgemeester een advies
(eventueel na raadpleging van interne en/of externe deskundigen) dat samen met een
eventueel weerwoord van raadslid (b) wordt voorgelegd aan het Presidium.
Situatie 2c: Burgemeester of griffier twijfelen over een al uitgevoerde handeling van een raadslid
» Burgemeester en griffier overleggen met elkaar over de twijfels en spreken het
betreffende raadslid aan en geven hem (ongevraagd) advies. De griffier legt dit vast.
» Is de conclusie dat er van een schending GEEN sprake is, dan is de zaak afgedaan.
»
Is de conclusie dat er mogelijk sprake is van een integriteitsschending dan overleggen
burgemeester, griffier en de betreffende raadslid over de te volgen stappen.
» Raadslid erkent een integriteitschending te hebben begaan.
« Raadslid de integriteitsschending niet erkent, dan formuleert de burgemeester een advies
(eventueel na raadpleging van interne en/of externe deskundigen) dat samen met een
eventueel weerwoord van raadslid wordt voorgelegd aan het Presidium.
Situatie 2d: Burgemeester of griffier krijgen een signaal van iemand van 'buiten de
gemeenteraad'
Al hoewel dit niet onder de gedragscode valt zullen zij toch het betreffende raadslid wijzen op het
signaal en geven hem (ongevraagd) advies. De griffier legt dit vast.
(**) aan de melder 'buiten de gemeenteraad' wordt aangegeven dat het raadslid wordt benaderd
maar dat het de eigen verantwoordelijkheid van het raadslid is hoe te handelen.

