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Afdeling:   Griffie  Leiderdorp, 13 mei 2016  

Onderwerp:  Gedragslijn integriteit 

Leiderdorp  

 Aan de raad.  

 

 

*Z00942E6B2C* 
 

Beslispunten 

Vast te stellen de gedragslijn integriteit Leiderdorp. 
 

 

 

1 Inleiding 

1        In het kort 

    De raad heeft op 2 november 2015 de Gedragscode voor raads- en  

     burgerraadsleden 2015 vastgesteld en een motie aangenomen om een procedure  

     op te stellen die gebruikt kan worden bij het aankaarten van integriteitskwesties. Een  

     werkgroep  uit de raad bestaande uit de raadsleden Joester, Stam en Verheggen  

     heeft samen met de griffier de gedragslijn integriteit Leiderdorp opgesteld. Deze  

     gedragslijn is in het Politiek Forum van 29 maart 2016 besproken.  Vanuit het Forum  

     zijn een tweetal verzoeken om aanpassing gedaan: 

1. wat doe je als je via de geschetste  lijn niet tot een bevredigende oplossing komt 

(D66). 

2. kan er een concreet artikel worden opgenomen aangaande stemgedrag (VVD). 

De werkgroep heeft zich hierover gebogen en motiveert in dit raadsvoorstel het al dan 

niet aanpassen van de gedragslijn. 

2 Beoogd effect 

Een gedragslijn om integere besluitvorming en handelen door raadsleden te bewaken en 

te bevorderen. 

 
3 Argumenten 

Het door D66 ingebracht punt 1.1 is ondervangen door toevoeging van een punt d. onder 

“procedures”: als raadslid en burgemeester er na overleg met het presidium niet in slagen 
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tot een oplossing te komen  schakelen zij een voor beiden aanvaardbare onafhankelijke 

externe adviseur in, bijv. een bestuurskundige. 

Een artikel over stemgedrag, zoals de VVD dat wenst, hoort thuis in de Gedragscode voor 

raads- en burgerraadsleden 2015 en niet in deze gedragslijn. De werkgroep adviseert de 

VVD dan ook dit opnieuw in te brengen bij de evaluatie van de betreffende gedragscode. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Uitgaande van de juiste intenties en de eigen verantw oordelijkheid van raadsleden 

biedt deze gedragslijn een handleiding  voor het aankaarten van integriteitskw esties.  

 
5 Communicatie en participatie 

De gedragslijn w ordt na vaststelling gepubliceerd in het RIS. 

 
6 Kosten, baten en dekking 

De kosten voor het eventueel inschakelen van een externe onafhankelijke adviseur  

worden gedekt uit het raadsbudget. 

 

 
 

 

de griffier, 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

   

 

 
 
Bijlagen:  
Gedragslijn Integriteit Leiderdorp 
Handreiking integriteit van politiek ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen 
Circulaire van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden 
Notitie Integriteit – “Zo zijn onze manieren” 


