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In de aanpak van ondermijning is het vergroten van de weerbaarheid
van gemeenten een belangrijk thema. Een relevant onderdeel van deze
weerbaarheid is integriteit. Uit de ondermijningsbeelden,
weerbaarheidsscans en gesprekken met gemeenten blijkt dat zij
integriteit een belangrijk onderwerp vinden. Veel gemeenten besteden
hier zelf aandacht aan middels hun integriteitsbeleid en gedragscodes.
Toch laten verschillende gemeenten in onze RIEC regio’s aan ons weten
dat zij, in het kader van het vergroten van de weerbaarheid, behoefte
hebben aan handvatten voor bewustwording van o.a. raadsleden. Zeker
met de komst van vele nieuwe raadsleden sinds de laatste verkiezingen.

Uw kenmerk

In samenwerking met de RIEC’s biedt de provincie Noord-Holland
daarom aan alle Noord-Hollandse gemeenten een kosteloze workshop
weerbaarheid, integriteit en ondermijning voor raadsleden aan.
De workshop heeft als doel het versterken van het bewustzijn van
raadsleden ten aanzien van weerbaarheid (zowel persoonlijk als van de
gemeente), ondermijning en (bestuurlijke en persoonlijke) integriteit.
De workshops zijn interactief en er wordt geoefend met casuïstiek in
groepjes. Daarbij bewaken de trainers een goede mix van partijen en
van oppositie en coalitie in de verschillende groepjes. De trainers willen
voorkomen dat partijstandpunten worden verkondigd en juist
stimuleren dat aanwezigen vanuit hun eigen of vanuit
gemeenschappelijke waarden redeneren over wat zij in een bepaatde
situatie passend vinden.
Na de workshop zijn de raadsleden op de hoogte van relevante wet- en
regelgeving, hebben ze kennis over het begrip integriteit in de context
van de gemeenteraad en hebben ze geleerd om te gaan met integriteitsdilemma’s. Ook zijn ze zich beter bewust van de risico’s van criminele
beïnvloeding en manieren om kwetsbaarheden op dat gebied te
verkleinen.
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De workshops worden verzorgd door een adviseur van Rerenschot en
een adviseur van het RIEC. De tijdsduur van een workshop is maximaal
4 uur.
Hoe verhoudt deze workshop zich met de bestuurlijke
weerbaarheidsscan?
Op 1 februari jI. heb ik u geïnformeerd over de subsidie voor
bestuurlijke weerbaarheidsscans. De scan is een onderzoek dat zich
richt op het bewustzijn van de ondermijningsrisico’s en de
weerbaarheid tegen mogelijke criminele beïnvloeding. Het laten
uitvoeren van een weerbaarheidsscan is geen voorwaarde voor
deelname aan de workshop. De uitkomsten van scan kunnen echter wel
dienen als input voor de workshop. U kunt tot eind december 2022
subsidie voor de weerbaarheidsscan aanvragen via het subsidieloket op
de website van de Provincie.
Hoe kunt u zich aanmelden voor de workshop?
Als u gebruik wilt maken van dit aanbod dan kunt u zich opgeven bij uw
RIEC accounthouder met vermelding van drie voorkeursdata en
tijdstippen in 2022. Deadline voor aanmelding is 1 5juni 2022.
-

Heeft u behoefte aan meer informatie over integriteit en ondermijning?
Op het Kennisplatform Ondermijning
(www.kennisplatformondermijning.nl) staat een aantal
informatieproducten die zijn ontwikkeld door het LIEC en de RIEC’s.
1. Factsheet Integriteit en Ondermiining
In deze factsheet wordt de link tussen ondermijning, weerbare overheid
en integriteit gelegd. Daarnaast worden er aanbevelingen gegeven hoe
deze verbinding binnen een gemeente versterkt kan worden.
2. Infosheet lntegriteitsproducten
Deze Infographic geeft een overzicht van de bestaande
integriteitsproducten voor gemeenten en provincies. Het kan worden
gebruikt om het beleid vorm te geven en/of uitvoering te geven aan het
beleid. De Infographic is bedoeld voor zowel medewerkers die zich
bezighouden met het vormgeven van ambtelijke integriteit als
medewerkers die zich bezighouden met het vormgeven van bestuurlijke
integriteit. Er is onderscheid gemaakt tussen producten voor politieke
ambtsdragers, het ambtelijke apparaat of beiden.
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