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afdeling / SP71

:

Coördinator /  
afdelingshoofd

: Theo Heijsteeg

Datum advies : 4 augustus 2016 Opsteller :
 

Klok, Simone

Onderwerp Regeling Melding Vermoeden Misstand 2016

Beslispunten 1.Vaststellen van de Regeling Melding Vermoeden Misstand 2016
2. Intrekken van de Regeling Klokkenluiders gemeente Leiderdorp 2004
3. De gemeenteraad te verzoeken overeenkomstig de beslispunten 1 en 2 
voor de medewerkers van de griffie te besluiten.

Publieks-
samenvatting 

Met de gemeenten in de Leidse Regio en Servicepunt71 is gezamenlijk 
een nieuwe regeling voor het melden van vermoedens van misstanden 
opgesteld. Dit maakt onderdeel uit van een aantal acties die er worden 
genomen op het gebied van een actief integriteitsbeleid. Zo is inmiddels 
een regionale integriteitscoördinator aangesteld en zijn er bij de 
organisaties zelf vertrouwenspersonen integriteit aangesteld. 

Besluit 
Burgemeester

n.v.t.

Bezwaar / beroep mogelijk  ja    nee

Ter info Raad  ja    nee

Politiek forum ter bespreking  ja    nee

Besluitvorming Raad  ja    nee

BESLUIT
Akkoord

Openbaarheid besluit Besluit Advies Bijlagen
Openbaar
Geheim
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Financiën
Financiële Consequenties

 ja    nee

Bedrag Dekking / 
kostenplaats

Incidenteel/Structure
el

Jaar

Financiën akkoord 
  ja    nee

n.v.t.

Integrale advisering
Adviserend orgaan Naam Akkoord ja/nee

HRM Servicepunt71 is betrokken geweest bij het opstellen van de regeling.

Ondernemingsraad
Instemming

De ondernemingsraad heeft per brief van 28 juli 2016 ingestemd met de 
regeling. De ondernemingsraad geeft aan dat een melding van een 
integriteitsschending een grote impact heeft op zowel de melder als op degene 
over wie de melding wordt gedaan. De ondernemingsraad brengt nog wel 
expliciet de bescherming van degene over wie de melding is gedaan onder de 
aandacht. Dit is ook een kwestie die speelt bij de overige organisaties.

Communicatie
Informeren Publiceren Participatie

Bewonersbrief
Website
Sociale media
Informatie bijeenkomst
Anders      

Gemeente aan huis
Gemeenteblad (GVOP)
Regelingendatabank 

(CVDR)
Staatscourant
Ruimtelijke Plannen.nl
Anders      

IBO, trede      
Anders      
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1 Inleiding
De huidige klokkenluidersregeling van de gemeente dateert van 2004 en is 
op een aantal punten verouderd. Dit geldt ook voor de betreffende 
regelingen van de andere gemeenten in de Leidse Regio. Gezamenlijk is een 
nieuwe regeling opgesteld.

Voorgeschiedenis
Zie hierboven  

2 Beoogd effect
Met de gemeenten in de Leidse Regio is afgesproken om zoveel mogelijk 
regelingen te harmoniseren, daar voldoet deze regeling aan. Voorts is de 
regeling geactualiseerd, is de positie van de melder van een misstand 
geborgd en zijn de rollen van de integriteitscoördinator en de 
vertrouwenspersoon beschreven. 

3 Argumenten
Nieuw in de aan u voorliggende regeling is dat er expliciet bepalingen zijn 
opgenomen over de bescherming van de melder van een missstand 
(voorheen de klokkenluider) - hier is de afgelopen jaren meer aandacht voor 
gekomen aangezien  in het verleden deze bescherming niet altijd een 
gegeven is geweest. Niet dat hier een Leiderdorps voorbeeld van is maar er 
zijn genoeg landelijke voorbeelden. Als overheidsorganisatie wil je de 
kwaliteit en integriteit goed waarborgen.  Om dit te bereiken moet je 
zorgdragen voor een omgeving waarin dit niet wordt belemmerd.

Op verzoek van de ondernemingsraden is er ook aandacht besteed aan de 
bescherming van degene  over wie de melding wordt gedaan - dit staan niet 
in de regeling zelf opgenomen maar in de toelichting. Dit staat vermeld 
onder de titel “Relatie met het algemeen klachtrecht en aangifteplicht”.  
Basis is dat met een melding en met degene die het betreft zeer zorgvuldig 
moet worden omgegaan. Indien dit op enige wijze wordt geschonden,  staat 
er voor degene die het betreft, het algemeen klachtrecht uit hoofdstuk 9 van 
de Algemene wet bestuursrecht open.

Daarnaast is er een regionaal meldpunt opgericht met een regionale 
integriteitscoördinator en lokaal voor Leiderdorp  een vertrouwenspersoon 
integriteit aangesteld. Dit zijn respectievelijk Dirk Pronk (werkzaam bij de 
gemeente Oegstgeest) en Bas de Jong. Hun taak- en rolverdeling is 
opgenomen in de voorliggende regeling.  

Tenslotte is aan de regeling een artikelsgewijze toelicht toegevoegd. De 
regeling inclusief de toelichting volgt in overwegende mate de 
modelregeling van het Huis voor Klokkenluiders (voorheen het Bureau 
Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS)).

4 Kanttekeningen
Geen

5 Advies vanuit bedrijfsvoering en andere clusters
N.v.t.
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6 Uitvoering
Na vaststelling wordt de regeling gepubliceerd en de medewerkers van de 
organisatie worden geïnformeerd via het intranet. 

Bijlage(n):

1. Regeling melden vermoeden misstand Leiderdorp 
2. Instemmingsbrief Ondernemingsraad
3. Regeling Klokkenluiders gemeente Leiderdorp 2004


