Gedragscode integriteit voor raadsleden, wethouders en de
burgemeester
Waarom een gedragscode integriteit voor raadsleden, wethouders en de
burgemeester?
Het doel van deze gedragscode is om de politieke ambtsdragers in Dordrecht 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 Dordrecht inzichtelijk
aan welke gedragsregels de betrokkenen zich gehouden achten. Hiermee wordt de integriteit
van het bestuur in Dordrecht gewaarborgd, zodat politieke ambtsdragers gezaghebbend
kunnen functioneren.
Juridisch kader
Op grond van de artikelen 15, derde lid, 41c, tweede lid en 69, tweede lid van de
Gemeentewet is de raad verplicht een gedragscode voor raad, wethouders en burgemeester
vast te stellen. De gedragscode vormt een nadere uitwerking van de verschillende in de
Gemeentewet opgenomen bepalingen over integriteit. Ter informatie zijn de betreffende
artikelen uit de Gemeentewet in bijlage 1 opgenomen. Ondanks dat de Gemeentewet geen
verplichting kent een gedragscode voor commissieleden die geen raadslid zijn
(burgerraadsleden) op te nemen, gelden de bepalingen in de code in gelijke mate voor
burgerraadsleden. Hiermee wordt recht gedaan aan artikel 9, derde lid, van de
Commissieverordening 2007, dat beoogt aan burgerraadsleden dezelfde eisen te stellen als
aan raadsleden.
Opbouw van de code
Politieke ambtsdragers zijn gekozen of benoemd om het algemeen belang te dienen. Zij zijn
er voor alle mensen. De burger is voor vele aangelegenheden afhankelijk van de gemeente.
Het gemeentebestuur verkeert vaak in een monopoliepositie. Om uitdrukking te geven aan
de samenhang tussen de verschillende organen van het gemeentebestuur is ervoor gekozen
één gedragscode vast te stellen. Hieraan ligt de overtuiging ten grondslag dat voor alle
politieke ambtsdragers een groot aantal overeenkomstige normen en waarden geldt.
Inwoners mogen alle organen op deze normen aanspreken. Dit komt expliciet tot
uitdrukking in onderdeel A, dat gaat over kernbegrippen van bestuurlijke integriteit.
Toch zijn er ook enkele verschillen tussen leden van de raad en leden van het college. Deze
verschillen hangen samen met de eigenstandigheid van de verschillende posities. Om hier
uitdrukking aan te geven bestaat de gedragscode uit drie delen. Onderdeel A bevat de
kernbegrippen van bestuurlijke integriteit en geldt zowel voor raadsleden als collegeleden.
Deze kernbegrippen vormen de toetssteen voor de gedragsregels in de onderdelen B en C.
Gedragingen van bestuurders moeten aan deze kernbegrippen getoetst kunnen worden.
Onderdeel B bevat de gedragsregels voor raadleden en onderdeel C de gedragsregels voor
wethouders en de burgemeester. Voor een belangrijk deel bevatten deze onderdelen
dezelfde regels, met enkele afwijkingen die samenhangen met de verschillen in functies.

Onderdeel A. Kernbegrippen van bestuurlijke integriteit

Bestuurders stellen bij hun handelen de kwaliteit van het openbaar bestuur centraal.
Integriteit van het openbaar bestuur is daarvoor een belangrijke voorwaarde. De belangen
van de gemeente en in het verlengde daarvan die van de burgers, zijn het primaire
richtsnoer. Bestuurlijke integriteit houdt in dat de verantwoordelijkheid die met de functie
samenhangt wordt aanvaard en dat er de bereidheid is om daarover verantwoording af te
leggen.

Een aantal kernbegrippen is daarbij leidend en plaatst bestuurlijke integriteit in een breder
perspectief:
• Dienstbaarheid
Het handelen van een bestuurder is altijd en volledig gericht op het belang van de gemeente
en op de organisaties en burgers die van de gemeente onderdeel uit maken.
• Functionaliteit
Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij
vervult in het bestuur.
• Onafhankelijkheid
Het handelen van een bestuurder wordt gekenmerkt door onpartijdigheid, dat wil zeggen dat
geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van een
dergelijke vermenging wordt vermeden.
• Openheid
Het handelen van een bestuurder is transparant, opdat optimale verantwoording mogelijk is
en de controlerende organen volledig inzicht hebben in het handelen van de bestuurder en
zijn beweegredenen daarbij.
• Betrouwbaarheid
Op een bestuurder moet men kunnen rekenen. Die houdt zich aan zijn afspraken. Kennis en
informatie waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikt, wendt hij aan voor het doel
waarvoor die zijn gegeven.
• Zorgvuldigheid
Het handelen van een bestuurder is zodanig dat alle organisaties en burgers op gelijke wijze
en met respect worden bejegend en dat belangen van partijen op correcte wijze worden
afgewogen.

Onderdeel B. Gedragscode voor raadsleden
1 . Belangenverstrengeling
1. Een lid van de raad doet opgave van zijn financiële belangen in ondernemingen en
organisaties waarmee de gemeente zakelijke betrekkingen onderhoudt. De opgave is
openbaar en door derden te raadplegen.
2. Bij privaat-publieke samenwerkingsrelaties voorkomt een lid van de raad (de schijn van)
bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.
3. Indien de onafhankelijke oordeelsvorming van een raadslid over een onderwerp in het
geding kan zijn, geeft hij bij de besluitvorming daarover aan in hoeverre het onderwerp hem
persoonlijk aangaat.
4. Een lid van de raad neemt van een aanbieder van diensten aan de gemeente geen
faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kan
beïnvloeden.
5. Een lid van de raad dat een rechtstreekse zakelijke of persoonlijke relatie heeft met een
aanbieder van diensten aan de gemeente neemt geen deel aan de besluitvorming over de
betreffende opdracht.
6. Een raadslid vervult geen nevenfuncties die een structureel risico vormen voor een
integere invulling van zijn ambt.
7. Een lid van de raad maakt openbaar welke andere functies dan het raadslidmaatschap hij
vervult, wat het tijdsbeslag is en of de functies bezoldigd zijn. De openbaarmaking geschiedt
door ter inzage legging van een opgave van de hier bedoelde functies op het gemeentehuis
of langs elektronische weg via het Raads Informatie Systeem.
2. I n f o r m a t i e
1. Een lid van de raad gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij uit hoofde
van zijn ambt beschikt. Hij verspreidt geen geheime of vertrouwelijke informatie. Hij zorgt

ervoor dat stukken met vertrouwelijke gegevens veilig worden opgeborgen en dat
computerbestanden beveiligd zijn.
2. Een lid van de raad houdt geen informatie achter, tenzij deze geheim of vertrouwelijk is
en het niet geven van informatie mogelijk wordt gemaakt op grond van artikel 10 van de
Wet openbaarheid van bestuur.
3. Een lid van de raad maakt voordat openbare besluitvorming heeft plaatsgevonden niet
ten eigen bate often bate van zijn persoonlijke betrekkingen gebruik van in de uitoefening
van het ambt verkregen informatie.
4. Een raadslid gaat zorgvuldig om met de e-mailfaciliteiten van de gemeente.
4. Geschenken, giften, faciliteiten en uitnodigingen
1. Een lid van de raad accepteert geen geschenken, faciliteiten of uitnodigingen indien zijn
onafhankelijke positie daardoor kan worden beïnvloed. In onderhandelingssituaties weigert
hij door betrokken relaties aangeboden geschenken of andere voordelen.
2. Geschenken en giften die een raadslid uit hoofde van zijn ambt ontvangt en die een
geschatte waarde van meer dan € 50,- vertegenwoordigen, moeten in het presidium worden
gemeld.
3. Geschenken, giften, faciliteiten of uitnodigingen die worden aangeboden direct volgend op
besluitvorming of afgeronde onderhandelingen moeten in het presidium worden gemeld.
4. Excursies en werkbezoeken op uitnodiging en rekening van derden worden alleen
geaccepteerd wanneer deze functioneel zijn en in het belang van de gemeente plaatsvinden.
5. Excursies en werkbezoeken op uitnodiging en rekening van derden worden gemeld in het
presidium.
6. Aanbiedingen voor privé-werkzaamheden of kortingen op privé-goederen worden niet
geaccepteerd.
5. Bestuurlijke uitgaven en declaraties
1. Een lid van de raad declareert gemaakte kosten alleen als de hoogte en de functionaliteit
ervan kunnen worden aangetoond.
2. Ter bepaling van de functionaliteit van bestuurlijke uitgaven worden de volgende criteria
gehanteerd:
- met de uitgave is het belang van de gemeente gediend;
- de uitgave vloeit voort uit de functie.
3. Een lid van de raad declareert geen kosten die al op andere wijze worden vergoed.
4. Gemaakte kosten worden binnen een maand gedeclareerd. Eventuele voorschotten
worden voor zover mogelijk binnen een maand afgerekend.
5. In geval van twijfel over een declaratie, wordt deze voorgelegd aan de voorzitter van de
raad. Zonodig wordt de declaratie ter besluitvorming aan het presidium voorgelegd.
6. Meningsuitingen
1. Een lid van de raad stelt de persoonlijke integriteit van leden van college, raad en
ambtelijke organisatie niet onbewezen ter discussie.
2. Een lid van de raad draagt er zorg voor dat de toonzetting van de beweringen niet
geschiedt in persoonlijk grievende bewoordingen.
3. De privacy van raadsleden, wethouders en de burgemeester wordt in het debat
gerespecteerd.

7. Onderlinge verhoudingen

1. Een lid van de raad geeft er in zijn optreden blijk van het college en de burgemeester te
respecteren als bestuursorganen van de gemeente. Hij is zorgvuldig, open en betrouwbaar
in de omgang met het college en de burgemeester en heeft transparante werkrelaties met
de burgemeester en de wethouders.
2. Een lid van de raad is zorgvuldig, open en betrouwbaar in hun omgang met de ambtelijke
organisatie. Hij heeft transparante werkrelaties met alle medewerkers. Een lid van de raad
respecteert de professionaliteit van de ambtenaren.
8. Handhaving van de gedragscode
1. Onverminderd de voor ieder lid van de raad geldende plicht aangifte te doen van
strafbare feiten die bestaan in of gepaard gaan met schendingen van de ambtsplicht of
onrechtmatige toepassing van bevoegdheden, spreken raadsleden elkaar aan op het gedrag.
2. Wanneer ernstige vermoedens bestaan dat de wet of gedragscode geschonden worden,
kan de voorzitter van de raad een onderzoek instellen.
3. De voorzitter van de raad stelt de gedragscode en de naleving ervan één keer per jaar in
het presidium aan de orde.
4. De leden van de raad en het college ontvangen bij benoeming een exemplaar van de
gedragscode.

Onderdeel C. Gedragscode voor wethouders en de burgemeester

1 . Belangenverstrengeling en aanbesteding
1. Een lid van het college doet opgave van zijn financiële belangen in
ondernemingen en organisaties waarmee de gemeente zakelijke betrekkingen
onderhoudt. De opgave is openbaar en door derden te raadplegen.
2. Bij privaat-publieke samenwerkingsrelaties voorkomt een lid van het college (de
schijn van) bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.
3. Indien de onafhankelijke oordeelsvorming van een collegelid over een onderwerp in het
geding kan zijn, geeft hij bij de besluitvorming daarover aan in hoeverre het onderwerp hem
persoonlijk aangaat.
4. Een lid van het college neemt van een aanbieder van diensten aan de gemeente
geen faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van
de aanbieder kan beïnvloeden.
5. Een lid van het college dat een rechtstreekse zakelijke of persoonlijke relatie heeft met
een aanbieder van diensten aan de gemeente neemt geen deel aan de besluitvorming over
de betreffende opdracht.
2. Nevenfuncties
1. Een lid van het college vervult geen nevenfuncties waarbij er strijdigheid is of kan zijn
met het belang van de gemeente.
2. Een lid van het college maakt openbaar welke andere functies dan het
collegelidmaatschap hij vervult, wat het tijdsbeslag is en of de functies bezoldigd zijn. De
openbaarmaking geschiedt door ter inzage legging van een opgave van de hier bedoelde
functies op het gemeentehuis of langs elektronische weg via de website van de gemeente.
3. Een lid van het college die een nevenfunctie wil vervullen anders dan uit hoofde van het
ambt, bespreekt dit voornemen in het college. Inkomsten uit deze nevenfunctie hoeven niet
in de gemeentekas gestort te worden. Wanneer gebruik wordt gemaakt van gemeentelijke
faciliteiten, dienen de kosten hiervan door de organisatie waarvoor de nevenfunctie vervuld
wordt vergoed te worden.
3. I n f o r m a t i e
1. Een lid van het college gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij
uit hoofde van zijn ambt beschikt. Hij verspreidt geen geheime of vertrouwelijke informatie.
Hij zorgt ervoor dat stukken met vertrouwelijke gegevens veilig worden opgeborgen en dat
computerbestanden beveiligd zijn.
2. Een lid van het college houdt geen informatie achter, tenzij deze geheim of
vertrouwelijk is.
3. Een lid van het college maakt voordat openbare besluitvorming heeft plaatsgevonden niet
ten eigen bate o f t e n bate van zijn persoonlijke betrekkingen gebruik van in de uitoefening
van het ambt verkregen informatie.
4. Een collegelid gaat zorgvuldig om met de e-mail- en internetfaciliteiten van de gemeente.
4 . Attenties
1. Een lid van het college accepteert geen geschenken, giften, faciliteiten of uitnodigingen
indien zijn onafhankelijke positie daardoor kan worden beïnvloed. In
onderhandelingssituaties weigert hij door betrokken relaties aangeboden geschenken of
andere voordelen.
2. Geschenken en giften die een collegelid uit hoofde van zijn ambt ontvangt en die een
geschatte waarde van meer dan € 50,- vertegenwoordigen, moeten in het college worden
gemeld.
3. Geschenken, giften, faciliteiten of uitnodigingen die worden aangeboden direct volgend op
besluitvorming of afgeronde onderhandelingen moeten in het college worden gemeld.

4. Excursies en werkbezoeken op uitnodiging en rekening van derden worden alleen
geaccepteerd wanneer deze functioneel zijn en in het belang van de gemeente plaatsvinden.
5. Excursies en werkbezoeken op uitnodiging en rekening van derden worden gemeld in het
college.
6. Aanbiedingen voor privé-werkzaamheden of kortingen op privé-goederen worden niet
geaccepteerd.
5. Bestuurlijke uitgaven en declaraties
1. Een lid van het college declareert gemaakte kosten alleen als de hoogte en de
functionaliteit ervan kunnen worden aangetoond.
2. Ter bepaling van de functionaliteit van bestuurlijke uitgaven worden de volgende
criteria gehanteerd:
• Met de uitgave is het belang van de gemeente gediend;
• De uitgave vloeit voort uit de functie.
3. Een lid van het college declareert geen kosten die al op andere wijze worden vergoed.
4. Gemaakte kosten worden binnen een maand gedeclareerd. Eventuele voorschotten
worden voor zover mogelijk binnen een maand afgerekend.
5. In geval van twijfel over een declaratie van een collegelid, wordt deze voorgelegd aan de
burgemeester. In geval van twijfel over een declaratie van de burgemeester, wordt deze
voorgelegd aan het presidium.
6. Gebruik van voorzieningen
Als het belang van de gemeente daarmee is gediend kan het college besluiten dat
een lid van het college voor dienstreizen gebruik maakt van een dienstauto met
chauffeur. Het gebruik van deze voorziening wordt centraal geregistreerd. Het
college kan bepalen dat in bijzondere gevallen van de dienstauto gebruik kan
worden gemaakt voor woon-werkverkeer of voor de uitoefening van
nevenfuncties in relatie met het ambt.
7. Reizen buitenland
1. Een lid van het college dat het voornemen heeft een buitenlandse reis te maken,
heeft toestemming nodig van het college. De raad wordt van het besluit op de
hoogte gesteld.
2. Een lid van het college dat het voornemen van een reis meldt, verschaft
informatie over het doel van de reis, de bijbehorende beleidsoverwegingen, de
samenstelling van het gezelschap en de geraamde kosten.
3. Uitnodigingen voor reizen, werkbezoeken en dergelijke op kosten van derden
worden altijd besproken in het college en onder meer getoetst op het risico van
belangenverstrengeling. Het gemeentelijk belang van de reis is doorslaggevend
voor de besluitvorming.
4. Buitenlandse reizen worden vermeld in een jaarverslag.
5. Het ten laste van de gemeente meereizen van de partner van een lid van het
college is uitsluitend toegestaan wanneer dit gebeurt op uitnodiging van de
ontvangende partij en het belang van de gemeente daarmee gediend is. Het
meereizen van de partner wordt bij de besluitvorming van het college betrokken.
6. Het verlengen van een buitenlandse dienstreis voor privé-doeleinden is
toegestaan, mits dit is betrokken bij de besluitvorming van het college. De extra
reis- en verblijfkosten komen volledig voor rekening van het lid van het college
als privé persoon.
8. Meningsuitingen
1. Een lid van het college stelt de persoonlijke integriteit van leden van college, raad en
ambtelijke organisatie niet onbewezen ter discussie.

2. Een lid van het college draagt er zorg voor dat de toonzetting van de beweringen niet
geschiedt in persoonlijk grievende bewoordingen.
3. De privacy van raadsleden, wethouders en de burgemeester wordt in het debat
gerespecteerd.
9. Onderlinge verhoudingen
1. Een lid van het college respecteert de positie van de raad als hoogste bestuursorgaan en
die van de individuele raadsleden als onderdeel daarvan. Zij zijn zorgvuldig, open en
betrouwbaar in de omgang met de raad en zijn leden en hebben transparante werkrelaties
met de raad.
2. Het college behandelt alle fracties als gelijkwaardig; alle fracties hebben recht op
tegelijkertijd dezelfde informatie.
3. Een lid van het college is zorgvuldig, open en betrouwbaar in de omgang met de
ambtelijke organisatie. Hij heeft transparante werkrelaties met alle medewerkers. Een lid
van het college respecteert de professionaliteit van de ambtenaren.
10. Handhaving van de gedragscode
1. Onverminderd de voor ieder lid van het college geldende plicht aangifte te doen van
strafbare feiten die bestaan in of gepaard gaan met schendingen van de ambtsplicht of
onrechtmatige toepassing van bevoegdheden, spreken collegeleden elkaar aan op het
gedrag.
2. Wanneer ernstige vermoedens bestaan dat de wet of gedragscode geschonden worden,
kan de voorzitter van het college een onderzoek instellen.
3. De voorzitter van het college stelt de gedragscode en de naleving ervan één keer per jaar
in het college aan de orde.
4. De leden van de raad en het college ontvangen bij benoeming een exemplaar van de
gedragscode.

