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Op 6 november 2013 ontvingen wij uw rapport over het onderzoek van BING naar het
onderwerp integriteit. Met grote interesse hebben wij het rapport gelezen. U maakt
overzichtelijk onderscheid in aanbevelingen voor de ambtelijke organisatie en die voor
het bestuur. In deze brief geven wij u onze bestuurlijke reactie op deze aanbevelingen.
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Aanbevelingen ambtelijke organisatie.
In uw rapportage meldt u terecht dat de personele verantwoordelijkheid en het
personeelsbeleid, waaronder het integriteitsbeleid, vanaf 1 januari 2014 overgaat naar
de GR BAR-organisatie. Wij zullen erop toezien dat de uitwerking en opvolging van de
adviezen en aanbevelingen binnen de GR BAR-organisatie vorm krijgen. Op 1 januari
2014 zal de BAR-organisatie al meteen over een aantal basismaatregelen beschikken
voor het integriteitsbeleid in de ambtelijke organisatie. Wij hebben de ambtelijke
concepten hiervoor gezien. Zij beantwoorden al aan een deel van de aanbevelingen
die u doet. In 2014 zal organisatiebreed in BAR-verband een dialoog over het
onderwerp integriteit opgestart worden. Bij de voorbereidingen hiervan zullen ook uw
(overige) aanbevelingen betrokken worden. Reeds in de komende maanden zal met
deze dialoog worden gestart door het verschijnen van een startnotitie hiervoor. De
dialoog heeft als doel onze gezamenlijke opvattingen binnen de BAR-organisatie over
integer handelen door te laten werken in het individuele gedrag van ons en onze (BAR) medewerkers. Uw aanbevelingen komen dus op een goed moment.
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Aanbevelingen bestuur.
Wij hebben ook deze aanbevelingen met belangstelling gelezen en zijn met u van
mening dat continue aandacht besteden aan dit onderwerp erg belangrijk is. Immers
integriteitsproblemen los je niet op met meer regels maar door er met elkaar over te
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praten. In overleg met de griffie zullen wij onderzoeken op welke wijze integriteit
onderdeel kan uitmaken van de inwerkprogramma's van raadsleden in 2014.
Ook zal dit onderwerp deel uitmaken van het inwerkprogramma van nieuw
collegeleden na de verkiezingen van maart 2014.
Uit recent gehouden onderzoeken blijkt dat regelingen die integriteit tot onderwerp
hebben soms "achterstallig onderhoud" vertonen. Enkele van uw aanbevelingen
hebben betrekking op eerder vastgestelde regelingen en/of processen. In 2014 zullen
wij deze regelingen/processen waar nodig aanpassen aan de actualiteit.
Tot slot van deze bestuurlijke reactie danken wij u voor het onderzoek en de
aanbevelingen daarin.
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