Raadsnota
Raadsvergadering de dato 21 juni 2021
Onderwerp: benoeming vertrouwenspersonen Verordening politieke ambtsdragers conform artikel
6.4 gedragscode.
Aan de gemeenteraad,
1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel
Voor de gemeenteraad en college zijn in 2015 de gedragscodes integriteit vastgelegd met daarbij
ook het geldende protocol voor de uitvoering.
In deze verordening staat aangegeven dat de raad vertrouwenspersonen benoemt in dit kader.
Hiertoe is er na eerdere afstemming binnen presidium en fracties aangegeven dat een extern
vertrouwenspersoon hiertoe het meest passend is. Ter benoeming van deze vertrouwenspersoon ligt
dit voorstel voor.
2. Situatie / Aanleiding / Probleem
Conform artikel 6.4 protocol integriteit politieke ambtsdragers – raad en college- dient de raad een
vertrouwenspersoon te benoemen. Dit voorleggend besluit is ter formalisatie hiervan.
Artikel 6.4 luidt:
1 De gemeenteraad benoemt twee vertrouwenspersonen (een man en een vrouw) die geraadpleegd

kunnen worden bij vragen over, of vermoedens van niet integer handelen.
2 De vertrouwenspersoon waarborgt te allen tijde vertrouwelijkheid zoals deze met de vrager of

klager is afgesproken.
De benoeming van één vertrouwenspersoon ligt voor, maar conform afspraak met de betreffende
instantie, GIMD (specialist in bedrijfsmaatschappelijk werk) is er altijd een vervangende
vertrouwenspersoon te raadplegen indien gewenst.
3. Relatie met bestaand beleid
Conform Gemeentewet en gedragscode invulling geven aan procedure.
4. Gewenst beleid en mogelijke opties
Het uitvoering geven van afgestemde kaders en protocol in kader integriteit.
5. Samenwerking
In samenwerking met afdeling HR is deze externe vertrouwenspersoon met kennis en kunde op dit
gebied geworven ook ter borging van een onafhankelijke en externe invulling.
6. Aanbestedingen
n.v.t.
7. Duurzaamheid
n.v.t.

Pagina 1 van 3

8. Financiën
Conform overeenkomst met GIMD zijn er bij gebruik maken van diensten vaste afspraken gemaakt
inzake werkuren.

9. Communicatie
Raadsbesluit wordt via de gemeentelijke kanalen openbaar gemaakt.
10. Afwegingen en Advies
Aan uw raad wordt voorgesteld om te benoemen als vertrouwenspersoon mevrouw P. Zinken,
werkzaam bij GIMD.
Daarnaast is er conform overeenkomst met GIMD ook de beschikbaarheid over een vervanger of
indien gewenst een andere vertrouwenspersoon.

11. Bijlagen




Bijlage 1- Gedragscode integriteit raadsleden Valkenburg aan de Geul
Bijlage 2 - Gedragscode integriteit college Valkenburg aan de Geul
Bijlage 3 - Protocol onderzoek en registratie integriteitsschendingen politieke ambtsdragers

Namens de raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

mr. J.W.L. Pluijmen
griffier

D.M.M.T. Prevoo
burgemeester
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De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,
Gehoord het presidium van 7 juni 2021,
Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet,
Besluit:


Conform artikel 6.4 van de Verordening politieke ambtsdragers te benoemen als
vertrouwenspersoon: mevrouw P. Zinken, werkzaam bij GIMD met afspraak tot vervanging.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 21 juni 2021.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier

D.M.M.T. Prevoo
voorzitter
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