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Onderwerp: gedragscode college van B & W Cranendonck en gedragscode voor burgemeester
van Cranendonck

Aan de raad
Voorstel:
Met inachtneming van artikel 41, 2de lid en artikel 69, 2de lid van de Gemeentewet de gedragscode voor
het college van burgemeester en wethouders van Cranendonck als ook de gedragscode voor de
burgemeester van Cranendonck vaststellen.

Aanleiding en centrale vraag
Integriteit is niet alleen een verantwoordelijkheid van de individuele politieke ambtsdragers, maar een
gezamenlijk belang dat de hele (gemeentelijke) organisatie en het hele (gemeentelijke) bestuur in al
zijn geledingen aangaat. De gedragscode richt zich daarom zowel tot de individuele politieke
ambtsdragers als ook tot de bestuursorganen. Ons democratische systeem en de democratische
processen kunnen niet zonder integer functionerende organen en functionarissen.
Vanuit die geest wordt binnen de gemeente Cranendonck op verschillende wijzen getracht de totale
bewustwording over de integriteit van het gemeentelijk bestuur/de gemeentelijke organisatie te
vergroten. Het opstellen en aannemen van een actuele gedragscode is hier een belangrijk onderdeel
van.
Het doel van deze gedragscode is om de politieke ambtsdragers in Cranendonck houvast te bieden bij
het bepalen van normen omtrent de integriteit van het bestuur. De code bevat kernbegrippen en
gedragsregels die een uitdrukking zijn van gedeelde normen en waarden.
Zo wordt voor zowel de politieke ambtsdragers als de inwoners van Cranendonck inzichtelijk
aan welke gedragsregels de betrokkenen zich gehouden achten en wat we belangrijk vinden in de
uitvoering van integer bestuur.
Voor alle duidelijkheid, het is de gemeenteraad dat op grond van artikel 15, 3de lid (gedragscode voor
de gemeenteraad) , artikel 41, 2de lid (gedragscode voor een wethouder) en artikel 69, 2 de lid
(gedragscode voor een burgemeester) van de Gemeentewet de verschillende gedragscodes vaststelt.
De gemeenteraad is voornemens om in september 2017 een gedragscode vast te stellen, dat
betrekking heeft op de raad zelf. Het ligt in de rede om in het verlengde daarvan ook de gedragscode
van burgemeester en wethouders te betrekken, zij het dat de conceptgedragscode van het college is
geënt op hun specifieke werkzaamheden en omstandigheden.
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Belangrijk (en wellicht meest zwaarwegend) element binnen integer bestuur en daarmee
samenhangend deze gedragscode, is dat op- en vaststelling ervan slechts een momentopname is en
dat alleen volstrekt onvoldoende is. De kwaliteit van de regeling wordt feitelijk bepaald door met
elkaar regelmatig op basis van code en dagelijkse praktijk het gesprek aan te gaan, elkaar duidelijkheid
te geven en ook aan te spreken. Ook is het van belang om periodiek niet alleen op basis van
voorbeelden, maar ook thematisch het gesprek te voeren over integer bestuur. De gedragscode
voorziet daarin en geeft daarbij in de inleiding op pagina 3 ook expliciet aan dat in ieder geval tijdens
de jaarlijkse heisessie van het college, het onderwerp integer bestuur structureel op de agenda wordt
geplaatst.
De raadswerkgroep gedragscode, bestaande uit de heren van Lint, Keijzer en van Cranenbroek,
hebben het voorstel van het college beoordeeld en brengen aan de raad het volgende advies uit:
De raadswerkgroep gedragscode, bestaande uit de heren van Lint, Keijzer en van Cranenbroek, heeft het
voorstel van het college beoordeeld en adviseert positief hierover zonder het aanreiken van concrete
wijzigingsvoorstellen. De raadswerkgroep stelt dan ook voor de gedragscode te agenderen voor
bespreking en vaststelling, waarbij wel aandacht gevraagd wordt om de gedragscode over uiterlijk 2 jaar
tussentijds te evalueren en vooral te toetsen op actualiteit en de praktische toepasbaarheid (hoe werkt
het vroegtijdig informeren en aanspreken van collegeleden onderling, hoe werkt de functie van meldpunt
en wat heeft de bespreking van het thema integriteit binnen de jaarlijkse heisessie opgeleverd).
Voorgesteld wordt om in te stemmen met de opzet en inhoud van de gedragscode college van B & W
Cranendonck als ook de gedragscode voor de burgemeester van Cranendonck en vervolgens met
inachtneming van artikel 41, 2de lid en artikel 69, 2de lid van de Gemeentewet de gedragscode voor het
college van burgemeester en wethouders van Cranendonck als ook de gedragscode voor de
burgemeester van Cranendonck vast te stellen.
Consequenties :
Financiële :
geen
Juridische :
Wanneer de raad de gedragscode voor het college van B & W vaststelt, dan wordt daarmee voldaan
aan het in artikel 41c, 2de lid (gedragscode voor een wethouder) en 69, 2 de lid (gedragscode voor een
burgemeester) van de Gemeentewet voldaan.
Beleidsmatige :
Integer bestuur is meer dan ooit onderwerp van gesprek en middels het vaststellen van een heldere
gedragscode ontstaat een extra instrument aan de voorkant, dat bestuurders een handzaam kader
biedt, dat bestaat uit de combinatie van wettelijk kader en vooraf vastgelegde normen en waarden.
Toelichting geheimhouding:
n.v.t.
A2-Samenwerking:
n.v.t.
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Buurtbeheer:
n.v.t.
Strategische visie:
n.v.t.
Communicatie/burgerparticipatie:
n.v.t.

Commissiebehandeling: Ja
Wij stellen U voor om bijgaand in concept opgemaakt besluit vast te stellen.
Met vriendelijke groet,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,
De secretaris,
De burgemeester,

ir. J.A.G.M. van Aaken

mr. M.M.D. Vermue-Vermue
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