Gemeente
Albrandsujaard

RAADSBESLUIT

Besluit nr.: 139122
Onderwerp: Aanbevelingen rapport Rekenkamercommissie integriteitsanalyse BING

De raad van de gemeente Albrandswaard;
Gezien het voorstel van het presidium van de gemeente Albrandswaard met kenmerk 139122, d.d. 31 januari
2014;

Overwegende dat de aanbevelingen in het rapport voor de ambtelijke organisatie door het college zijn
omarmd, zullen worden geïmplementeerd en terugkoppeling naar de raad plaatsvindt, zoals toegezegd in de
carrouselvergadering van 2 december 2013;
Overwegende dat het hierbij gaat om onderwerpen als:
Vastleggen van het integriteitbeleid in een beleidsnotitie;
Toevoegen van het onderwerp integriteit aan het jaarverslag;
Het invoeren en actualiseren van individuele regelingen;
Beleving van het integriteitbeleid structureel bevorderen;
BESLUIT
1.

Daarnaast over te nemen de volgende aanbevelingen:
a. De gemeente moet zich bewust zijn van de eventuele risico's van de korte, informele contacten
tussen ambtenaren en bestuurders.;
De gemeente moet structureel aandacht hebben voor de risico's die schuilen achter de
dienstverlenende en servicegerichte houding in een kleine gemeenschap;
Bij de behandeling van het onderwerp integriteit in de gemeenteraad moet expliciet aandacht
worden besteed aan 'belangenbehartiging';
In het college moet expliciet aandacht worden geschonken aan het onderwerp integriteit met de
onderliggende facetten (belangenverstrengeling, nevenfuncties, declaraties e t c ) .
Declaraties van bestuurders moeten gepubliceerd worden;
Raad en college moeten regelmatig onderling de bestuurlijke gedragscode bespreken;
Op de website moet duidelijk worden aangeven of college- en/of raadsleden een nevenfunctie
hebben;
Bestuurders moeten verzocht worden melding te doen van financiële belangen.
Er moet op worden toegezien dat meldingen van geschenken aan politieke ambtsdragers
geregistreerd worden.
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2.

De nieuwe raad en het nieuwe college expliciet kennis te laten maken met het onderwerp integriteit
in het inwerkprogramma en integriteit minimaal eens per jaar als college en raad samen te
bespreken.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van
24 februari 2014.

De griffier,

Mr. Renske van der Tempel

De voorzitter.

(do;

drs. Hans-Christoph Wagner
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