VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK
Registratienummer
Datum raadsvergadering
Datum besluit Presidium
Portefeuillehouder
Programma
Behandelend ambtenaar

272684/272687
19 september 2017
24 augustus 2017
M. Vermue - Vermue
Bestuur en Algemene dekkingsmiddelen
Peer-Jan Bemelmans

Onderwerp:
Vaststellen gedragscode voor de gemeenteraad en protocol integriteitsschendingen

Aan de raad
Voorstel:
1. De Gedragscode voor de gemeenteraad Cranendonck 2017 vast te stellen
2. Het Protocol integriteitsschendingen voor raadsleden 2017 vast te stellen
Motivering:
Op grond van de Gemeentewet dient de raad een gedragscode vast te stellen voor zijn leden (artikel
15 lid 3). De raad dient tevens een gedragscode op te stellen voor de wethouders (artikel 41c lid 2) en
voor de burgemeester (artikel 69 lid 2). De huidige gedragscode, die door de raad is vastgesteld in
2003 op basis van het toenmalige model van de VNG, geldt voor de burgemeester en de wethouders
en wordt naar analogie toegepast op raadsleden.
In de programmabegroting 2016 is als een van de op te pakken onderwerpen benoemd het vaststellen
van een nieuwe gedragscode voor de gemeenteraad.
Er is geen directe aanleiding om de bestuurlijke integriteit op de agenda te zetten. Het gaat om het
actualiseren van de gedragscode. Gedragscodes bieden een helpende hand om in voorkomende
gevallen kwesties op dit gebied bespreekbaar te maken en/of te voorkomen.
In 2016 is een concept gedragscode en Protocol integriteitsschendingen uitgewerkt een aangeboden
aan het presidium. Op 24 januari 2017 is deze concept gedragscode tijdens een interactieve
trainingsavond besproken.
Een van de conclusies van de avond was dat de concept gedragscode op een aantal punten nogmaals
besproken en aangepast moet worden voordat deze kan worden vastgesteld door de gemeenteraad.
Met een werkgroep die bestond uit de heren Van Lint, Van Cranenbroek en Keizer zijn de gedragscode
en Protocol nogmaals besproken en de opmerkingen van 24 januari 2017 verwerkt.
Consequenties:
Financiële:
Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen.
Juridische:
Het rechtskarakter van de gedragscode is dat van een interne regeling, als nadere invulling en
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concretisering van de wettelijke regels. De gedragscode bevat in aanvulling op wettelijke regels
gedragsnormen en regels over procedures die de transparantie van het handelen van politieke
ambtsdragers evenals van de besluitvorming over en de naleving van de normen vergroten. Zij vormt
een
beoordelingskader en leidraad bij twijfel, vragen en discussies. Het niet naleven van de gedragscode
heeft
geen rechtsgevolgen. Sprake is van zelfbinding. De regels worden in gezamenlijk debat vastgesteld
door
de politieke ambtsdragers zelf. In dit licht moeten de regels in de code worden gezien. Dat maakt de
gedragscode niet vrijblijvend. Raadsleden en dagelijkse bestuurders kunnen daarop worden
aangesproken
en zij dienen zich over de naleving ervan te verantwoorden. Het niet naleven van de gedragscode kan
dus wel onderdeel worden van politiek debat en politieke gevolgen hebben.
Commissiebehandeling: Ja
Wij stellen U voor om bijgaand in concept opgemaakt besluit vast te stellen.
Met vriendelijke groet,
HET PRESIDIUM VAN CRANENDONCK,
De griffier,
De burgemeester,

mr. P.J.F. Bemelmans

mr. M.M.D. Vermue-Vermue
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