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Ontvangen documentatie 

BING 



2 
Ontvangen documentatie in het kader van de Audit Integriteitbeleid Albrandswaard: 
• Gedragscode politieke ambtsdragers; 
• Ambtelijke gedragscode integriteit; 
• Integriteitverklaring externen; 
• AmbtseedZ-belofte; 
• Klachtenregeling ongewenst gedrag op het werk; 
• Regeling Melding Vermoeden Misstand (Klokkenluidersregeling); 
• Inkoop-en Aanbestedingsbeleid; 
• Bibob-beleid; 
• Reglement email- en internetgebruik; 
• Regeling ziekteverzuim; 
• Regeling Variabele werktijden en overwerk; 
• Verlofregeling; 
• Mandaat-, volmacht- en machtigingenregeling. 
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Wettelijke bepalingen en regelingen 
integriteit ambtelijke organisatie 

BING': 



Voor de ambtelijke organisatie zijn de volgende wettelijke bepalingen en regelingen c.q. voorschriften 
relevant in het kader van de Audit Integriteitbeleid. 

Ambtenarenwet 

Artikel ÏÏSquater 
Het bevoegd gezag van ambtenaren die door of vanwege het rijk, de provincies, de gemeenten of de 
waterschappen zijn aangesteld, 
a. voert een integriteitsbeleid dat is gericht op het bevorderen van goed ambtelijk handelen en dat in ieder 

geval aandacht besteedt aan het bevorderen van integriteitsbewustzijn en aan het voorkomen van 
misbruik van bevoegdheden, belangenverstrengeling en discriminatie; 

b. zorgt ervoor dat het integriteitsbeleid een vast onderdeel uitmaakt van het personeelsbeleid in ieder 
geval door integriteit in functioneringsgesprekken en werkoverleg aan de orde te stellen en door het 
aanbieden van scholing en vorming op het gebied van integriteit; , 

c. draagt zorg voor de totstandkoming van een gedragscode voor goed ambtelijk handelen; 
d. stelt in overeenstemming met de Tweede, Kamer, onderscheidenlijk provinciale staten, de raad of het 

algemeen bestuur, vast op welke wijze jaarlijks verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde 
integriteitsbeleid en over de naleving van de gedragscode. 

Artikel 125quinquies 
1. Voor zover deze onderwerpen niet bij of krachtens de wet zijn geregeld, worden voor dè ambtenaren, 

dbör óf vanwege hèt rijk aangesteld; bij öf krachténs algemene maatregel van bestüür voorschriften 
vastgesteld betreffende: 
a. de verplichte aflegging van de eed of belofte door de ambtenaar bij zijn aanstelling; 
b. de melding en de registratie van- nevenwerkzaamheden die de belangen van de dienst voor zover 

deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken; 
c. de openbaarmaking yan de krachtens onderdeel b geregistreerde nevenwerkzaamheden van 

ambtenaren aangesteld:-ih een functie waarvoor ter bescherming van de integriteit van:de openbare 
dienst openbaarmaking van nevenwerkzaamheden noodzakelijk is; 

d. het verbieden van nevenwerkzaamheden waardoor de goede vervulling van de functie of de goede 
functionering van de openbare dienst, voor zover deze in verband staat met de functievervulling, niet 
in redelijkheid zou zijn verzekerd; 

e. dë meiding van financiëië belangen respëctieveiijk vari het bezit 'vari ëri transacties iri effecten, die dë 
belangen van de dienst voor zover deze in verband, staan met de functievervulling, kunnen raken 
vbor ambtenaren aangesteld in eèn functie waaraan in het bijzonder het risico van financiële 
belangenverstrengeling of het risico van oneigenlijk gebruik van koersgevoelige informatie 

. verbonden is; 
f. een procedure voor het omgaan met bij een ambtenaar levende vermoedens van misstanden binnen 

de organisatie waar hij werkzaam is. 
2. Het bevoegd gezag van provincies, gemeenten en waterschappen stelt voor de ambtenaren door of 

vanwege deze lichamen aangesteld, onder gelijk voorbehoud voorschriften vast omtrent de 
onderwerpen, genoemd in het eerste lid. Als ambtenaar aangesteld door of vanwege een waterschap 
wordt aangemerkt hij die is aangesteld dpor het in het reglement van die instelling daartoe aangewezen 
gezag teneinde in dienst van het waterschap werkzaam te zijn. 

3. De ambtenaar die te goeder trouw de bij hem levende vermoedens van misstanden meldt volgens de 
procedure, bedoeld in het eerste lid onder f, zal als gevolg van het melden van die vermoedens geen 
nadelige gevolgen voor zijn rechtspositie ondervinden tijdens en na het volgen van die procedure. 

Artikel 125a 
1. De ambtenaar dient zich te onthouden van het openbaren van gedachten of gevoelens of van de 

uitoefening van het recht tot vereniging, tot vergadering en tot betoging, indien door de uitoefening van 
deze rechten de goede vervulling van zijn functie of de goede functionering van de openbare dienst, 
voor zover deze in verband staat met zijn functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn verzekerd. 

2. Het eersteüd.is, voor wat betreft het recht van vereniging, niet van toepassing op het lidmaatschap van: 
a. een politieke groepering, waarvan de aanduiding is ingeschreven overeenkomstig de Kieswet of 



b. een vakvereniging. 
3. De ambtenaar is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem in verband met zijn functie ter kennis is 

gekomen, voor zover die verplichting uit de aard der zaak volgt. 

CAR-UWO 

Inzake de CAR-UWO gelden de volgende relevante artikelen: 

Artikel 15:1 :c 
Verbod op aannemen van geschenken en gelden 
Het is de ambtenaar verboden: 
a. in verband met zijn betrekking vergoedingen, beloningen, giften of beloften van derden te vorderen, te 

verzoeken of aan te nemen, anders dan met toestemming van het college; 
b. steekpenningen aan te nemen. 

Artikel 15:1 :e 
Nevenwerkzaamheden 
1. De ambtenaar is verplicht aan het college;;öp een door dit orgaan te bepalen wijze, opgave te doen van 

de nevenwerkzaamheden die hij verricht of voornemens is te gaan verrichten, die de belangen van de 
dienst, voorzover deze in verband staan rriet zijn.functievervulling, kunnen: raken 

2. Er wordt een registratie gevoerd op-basis vap:de ingevolge het eerste lid gedane opgaven 
3. Het is de ambtenaar verboden nevenwerkzaamheden te verrichten waardoor de goede vervulling van 

'zijn functie of de goede functionering van de openbare dienst, voorzover deze in verband staat met zijn 
functievervulling, niet in redelijkheid'zou zijn verzekerd. Omtrent dit verbod kunnen nadere regels 
worden gesteld > ;;VV' ^ , • ^ 

4. Het college regelt de openbaarmaking van de in hët eerste lid bedoelde nevenwerkzaamheden van de 
gemeentesecretaris'en directeurenh.van gemeehtelijke diensten en bedrijven, .alsmede,van andere 
ambtenaren aangesteld ih een functie-waarvoor ter bescherming van de integriteit van de openbare 
dienst openbaarmaking vaa.nevenwerkzaamheden noodzakelijk is. 

Artikel 15:1 :f 
Melding financiële belangen ' ̂  
1. Hët tollege wijst ^mbtënarèn aan die zijn aangesteld in een fü nctie waaraan in het bijzónder het risico 

van financiële belangenverstrengeling of het risico van oneigenlijk gebruik van koersgevoelige informatie 
verbonden is. 

2. De ambtenaar bedoeld in het eerste lid meldt aan. het college, op een door dit orgaan te bepalen wijze, 
zijn financiële belangen respectievelijk'bezit van en transacties in effecten, die de belangen van de 
dienst, vóór zover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken. 

3. Er wordt een registratie gevoerd van de meldingen bedoeld in het tweede lid. 
4. Het is de ambtenaar verboden financiële belangen te hebben, effecten te-bezitten en transacties in 

effecten te verrichten waardoor de goede vervulling van zijn functie of dë' goede functionering van de 
openbare dienst, voorzover deze in verband staat met zijn functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn 
verzekerd. Omtrent dit verbod kunnen nadere regels worden gesteld, 

Artikel 15:1 :g 
Verbod op aanneming en levering tbv openbare dienst 
1. Het is de ambtenaar verboden middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen en leveringen 

ten behoeve van de openbare dienst. 
2. Het college kan regelen stéllen betreffénde hët dëélnemeh van dë ambtënaaï, middèllijk of onmiddellijk, 

aan aannemingen en leveringen ten behoeve van anderen. 

Artikel 15:1-.b 
Persoonlijk gebruik 
Het is de ambtenaar verboden, behoudens toestemming verleend door of namens het college in bijzondere 
gëvalïeh, teh eigen bate: 



a. diensten te laten verrichten door personen in gemeentedienst; 
b. aan de gemeente toebehorende eigendommen te gebruiken; 
c. gebruik te maken van hetgeen hem in of in verband met zijn betrekking ter kennis is gekomen. 

Artikel 15:1 :a 
Afleggen eed of belofte 
De ambtenaar is verplicht de eed of belofte af te leggen die bij wet, bij instructie of bij besluit van het college 
is voorgeschreven. 

Basisnormen Integriteit 

In . de 'Modelaanpak basisnormen Integriteit openbaar. bestuur en politie' komende de volgende 
onderwerpen aan bod: 
• Aandacht voor integriteit 
• Gedragscodes 
• Onderzoeken bij werving en selectie 
• Kwetsbare functies 
• Het afleggen van de eed of belofte 
• Nevenwerkzaamheden 
• Financiële belangen . . v V;;: 
• Maatregelen gericht op informatiebescherming' 
• Relatiegeschenken 
• Inkoop-en aanbestedingsprocedure 
• Vertrouwenspersoon voor integriteit •".•̂  '. 
• Meldingsprocedure bij het vermoeden van een misstand 7-iv 
• Handelwijze bij aantasting Integriteit of vermoedens daarvan 

Voor een volledig inzage in de Modelaanpak basisnormen Integriteit verwijzen,wij naar de website van de 
VNG: www.vng.nl :(:y 
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Wettelijke bepalingen en regelingen 
integriteit bestuurlijke organisatie 
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Voor de bestuurlijke organisatie zijn de volgende wettelijke bepalingen en regelingen c.q. voorschriften 
relevant in het kader van de Audit Integriteitbeleid. 

Gemeentewet 

Nevenwerkzaamheden 

Artikel 12 
1. De leden van de raad maken openbaar welke andere functies dan het lidmaatschap van de raad zij 

vervullen. . ƒ 
2. Openbaarmaking geschiedt door terinzagelegging van een opgave van de in het eerste lid bedoelde 

functies op het gemeentehuis. 

Artikel 41b 
1. Een wethouder vervult geen nevenfuncties waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op een 
„ goede vervulling van zijn wethouderschap. 
2. Een wethouder meldt zijn voornemen tot aanvaarding van een nevenfunctie aan de raad. 
3. Een wethouder maakt zijn nevenfuncties openbaar. Openbaarmaking geschiedt door terinzagelegging. 

op het gemeentehuis. 
4. Een wethouder die zijn ambt niet in deeltijd vervult, maakt tevens de inkomsten uit nevenfuncties 

openbaar. Openbaarmaking geschiedt door.terinzagelegging op het gemeentehuis uiterlijk op 1 april na 
het kalenderjaar waarin de inkomsten zijn genoten. 

5. Onder inkomsten wordt verstaan: loon in de zin van .artikel 9 van de Wet op de loonbelasting 1964, 
verminderd met de eindheffingsbestanddelen bedoeld in artikel 31 van die wet. 

Verboden handelingen en gedragscode 

Artikel 1,5 " . . is'_ : .': . . „. . ƒ . . _ ^ 
1. Een lid van de raad mag niet: ' 

a. als advocaat of adviseur in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van de gemeente of het 
gemeentebestuur dan . wel ten behoeve van de wederpartij van de gemeente of het 
gemeentebestuur; . : ^ b; 

b. als igëmachtigdê ih^yë'sch1llên (̂î ërkzaarTt zijrf tërï bëhtë^i'öan.dê^ëderfiartij van dë gëmëënte Óf hët 
gemeentebestuur; 

c. als vertegenwoordiger of adviseur werkzaam zijn ten behoeve van derden tot het met de gemeente 
aangaan van: 
1e. overeenkomsten als bedoeld in:onderdeel d; 
2e. ovéreenkomsten tot het leveren van onroerende zaken aan de gemeente; 

d. rechtstreeks of middellijk een overeenkomst aangaan betreffende: 
1 e. het aannemen van werk ten behoeve van de gemeente; 
2e. het buiten dienstbetrekking tegen beloning verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de 

gemeente; 
3e. het leveren van roerende zaken anders dan om niet aan de gemeente; 
4e. het verhuren van roerende zaken aan de gemeente; 
5e. het verwerven van betwiste vorderingen ten laste van de gemeente; 
6e. het van de gemeente onderhands venwen/en van onroerende zaken of beperkte rechten 

waaraan deze zijn onderworpen; . 
7e. het onderhands huren.of pachten van de gemeente. '•" 

2. Vari hët eerste lid, aanhef ëri Öridë'r d, küh'riërigëdêjjütêëïdë staten brithêffirig vërlënëri. 
3. De raad stelt voor zijn leden een gedragscode vast. 

Artikel 41c 
1. Artikel 15, eerste en tweede lid, is yan overeenkomstige toepassing op de wethouders. 
2. De raad stelt voor de wethouders een gedragscode vast. 



Artikel 69 
1. Artikel 15, eerste en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op de burgemeester met dien 

verstande dat de ontheffing, bedoeld in het tweede lid van dat artikel, wordt verleend door de 
commissaris van de Koning. 

2. De raad stelt voor de burgemeester een gedragscode vast. 

Artikel 28 
1. Een lid van de raad neemt niet deel aah de stemming over: 

a. 'een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij als 
vertegenwoordiger is betrokken; 

b. de vaststelling of goedkeuring dér rekening van een lichaam waaraan hij rekenplichtig is of tot welks 
bestuur hij behoort. 

2. Bij een schriftelijke stemming wordt onder het deelnemen aan de stemming verstaan het inleveren van 
een stembriefje. 

3. Een benoeming gaat iemand persoonlijk aan, wanneer hij behoort tot de personen tot wie de keuze door 
een voordracht of bij een herstemming is beperkt. 

4. Het eerste iid is niet van toepassing bij het -besluit betreffende dë toelating varijde na periodieke 
verkiezing benoemde leden. 

Algemene Wet bestuursrecht 

Artikel 2:4 ' :: 
1. Het bestuursorgaan ven/uit zijn taak zonder vooringenomenheid. 
2. Het bestuursorgaan waakt ertegen dat tot het bèstuursorgaan behorende of daarvoor werkzame 

personen die een persoonlijk belang bij een besluit hebben, de besluitvorming beïnvloeden. 

Artikel 2:5 ' •'• 
1. Een ieder die is betrokken bij dë : uitvoering van de taak van een bestuursorgaan én daarbij de 

beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertróuwelijkë karakter kent of redelijkenwijs moet 
vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die 
gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, behoudens 
voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot 
mededeling voortvloeit. . ,, 

2. Het eerste lid is mede yan toepassing op instellingen en daartoe behorende of daarvoor werkzame 
personen die door een. bestuursorgaan worden betrokken bij de uitvoering van zijn taak, en op 
instellingen en daartoe behorende of daarvoor werkzame personen die een bij of krachtens de wet 
toegekende taak uitoefenen. 

Handreiking integriteit van politieke ambtsdragers bii gemeenten, provincies en waterschappen 

In deze handreiking komen de volgende onderwerpen aan bod: 
• Belangenverstrengeling 
• Informatie 
• Geschenken, diensten en uitnodigingen 
• Voorzieningen politieke ambtsdragers 
• Inkopen en aanbesteden 
• Financiële functie 

Vöóf eeri völlëdig -inzage iri dë Handreikirig iritegriteit vari politiek ambtdragers vërwijzëri wij riaar dë 
website van de VNG: www.vng.nl 



Bijlage 4 

Aanbevelingen op onderwerp-niveau 



Ambtelijke organisatie 
Onderwerp Advies 
Aandacht voor 
integriteit 

1. Wij adviseren de gemeente Albrandswaard om een korte beleidsnotitie te maken 
waarin een visie en eventuele ambities met betrekking tot het beleid ven/voord staan, 
en de daarmee samenhangende keuzes in het gevoerde beleid; 

2. Wij adviseren de gemeente om een integriteitcoördinator aan te stellen, die belast is 
met de (continue actualisering van) beleidsvorming omtrent integriteit en uitvoerings
aangelegenheden, zoals daadwerkelijke integriteitvraagstukken; 

3. Verder adviseren wij een jaarlijkse evaluatie van het integriteitbeleid door een 
daartoe aangewezen integriteitcoördinator die - in ieder geval - in het MT wordt 
besproken. Eèn korte notitie hiervan in hët sociale jaarverslag wordt ëvënêëns 
aanbevolen; 

4. Wij adviseren de gemeente Albrandswaard om het integriteitbeleid herhaald onder 
de aandacht te brengen bij alle medewerkers, waarbij het van belang is dat het 
vastgelegde integriteitbeleid toegankelijk is, bijvoorbeeld via intranet. 

Ambtelijke 
gedragscode 

1. Wij adviseren de gemeente om in de gedragscode aandacht te besteden aan het 
gebruik van sociale media (Twitter, Facebook en dergelijke), bijvoorbeeld om 
bepaalde berichten of foto's die een negatieve uitwerking kunnen hebben op de 
uitstraling van de gemeente of in het algemeen als kwetsend of ongepast kunnen 
worden gekenschetst, te weren. 

Melding 
Vermoeden 
Misstand(en); 
Regeling 
Melding 
Vermoeden 
Misstand 

1. Wij adviseren om in BAR-verband extra aandacht te besteden aan de inhoud van 
de Klachtenregeling Ongewenst Omgangsvormen. Hiërin dient goed nagedacht te 
worden wat binnen het bereik van de taken en bevoegdheden van de vertrouwens
persoon wordt geplaatst; 

2. Wij adviseren tevens te heroverwegen of het wenselijk en noodzakelijk is dat de 
voorzittersrol van de interne klachtencommissie wordt vervuld door de 
gemeentesecretaris. Gegeven zijn functie als hoogste ambtenaar binnen de 
gemeente - en de verantwoordelijkheden die daarbij komen, ook op 
arbeidsrechtelijk gebied - achten wij het onverstandig dat de gemeentesecretaris 
deze vervult. Een onafhankelijke - mogelijk zelfs externe - voorzitter verdient wat 
ons betreft de voorkeur; 

3. Wij adviseren tevens te heroverwegen of het wenselijk en noodzakelijk is een 
externe klachtencommissie ongewenst gedrag te installeren. Onderzoeken naar 
ongewenst gedrag, zoals pesten, (seksuele) intimidatie en discriminatie, vergen een 
specifieke aanpak en expertise. Tevens kunnen dergelijke onderzoeken zoveel 
spanning en emoties met zich meebrengen, dat de vraag gesteld kan worden of een 
interne klachtencommissie, dus bestaande uit collega's uit de organisatie, dergelijke 
klachten op zorgvuldige en onafhankelijke wijze kan afhandelen; 

4. Wij adviseren om in de klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen bepaalde 
'rechten' op te nemen voor de vertrouwenspersoon, zoals het - indien gewenst - ter 
beschikking stellen van externe ruimte en het ter beschikking stellen van een kast 
die afgesloten kan worden voor het opbergen van vertrouwelijke stukken indien 
nodig. In de praktijk maakt de vertrouwenspersoon gebruik van externe locaties, 
maar dit staat niet in de klachtenregeling beschreven als 'recht'; 

5. Wij adviseren de gemeente Albrandswaard om in de nieuwe Klachtenregeling 
Ongewenste Omgangsvormen pesten' op te nemen als ongewenst gedrag 
en hiervan ook een definitie te geven. Wij adviseren de gemeente tevens om 
wanneer de nieuwe Klokkenluiderregeling en de Klachtenregeling Ongewenste 
Omgangsvormen in werking treden, dit kenbaar te maken bij de medewerkers en 
ëeri exemplaar van dë' regelingen (digitaal) té verschaffen. 

Onderzoeks
protocol 

1. Wij adviseren de gemeente om in een onderzoeksprotocol de procedure vast te 
leggen voor het verrichten van een onderzoek. Met een dergelijk protocol wordt 



Regeling 
Nevenwerk
zaamheden 

zorgvuldigheid betracht in de behandeling van integriteitschendingen of vermoedens 
daan/an. Daarnaast geeft het voor alle betrokken partijen helderheid in de procedure 
die gevolgd wordt. 

1. Wij adviseren de leidinggevenden om jaarlijks, bijvoorbeeld in een werkoverleg, 
medewerkers te attenderen op de verantwoordelijkheid om nevenwerkzaamheden 
te melden. Ëen alternatief is om vanuit personeelszaken jaarlijks - al dan niet via 
de leidinggevenden - de medewerkers te herinneren aan de meldingsplicht of 
een opgaveformulier te laten invullen. Tevens adviseren wij de gemeente 
Albrandswaard het onderwerp nevenwerkzaamheden aan bod te laten komen in 
jaarlijkse functionerings- dan wel beoordelingsgesprekken; 

2. Wij adviseren de gemeente Albrandswaard om de geregistreerde nevenfuncties van 
de directieleden en afdelingshoofden jaarlijks te actualiseren en ook de data te 
vermelden (op de website). 

Inventarisatie 1. Wij adviseren om het advies van de VNG en anderen over te nemen en een 
kwetsbare overzicht bij te houden van kwetsbare functies en na te gaan welke beheersings-
functies maatregelen genomen zijn of genomen moeten worden ten aanzien van kwetsbare 

functies; 
2. Daarnaast adviseren wij de gemeente Albrandswaard om te inventariseren of en 

hoe bepaalde beheersingsmaatregelen zijn genomen ten aanzien van kwetsbare 
functies om te beoordelen in hoeverre deze maatregelen voldoende dekkend zijn. 

Handleiding 1. Wij adviseren de gemeente Albrandswaard op korte termijn - al dan niet in BAR-
werving & verband - een handleiding werving en selectie op te stellen, waarin de verschillende 
selectie fases van het werving- en selectieproces beschreven worden. Dit mede om de 

integriteit van de kandidaten (voor zover mogelijk) aan de voorkant te waarborgen. 
Hierbij kan gedacht worden aan - naast het reeds overhandigen van een VOG - het 
overhandigen van originele diploma's en het raadplegen van referenten! Afhankelijk 
van het selectiestadium en de gevoeligheid van de functie kunnen maatregelen 
hieromtrent variëren. Zie hiërvbol- Öök.dë brief van het College van Arbeidszaken 
(CvA) aan de gemeenten d.d. 14 april 2008 inzake het screenen van nieuw 
personeel; 

2. Wij adviseren de gemeente Albrandswaard om voor nieuwe medewerkers een 
introductieprogramma te organiseren, ondanks een (eventuele) beperkte instroom 
van nieuwe medewerkers. Het introductieprogramma zou op een afgeslankte wijze 
kunnen plaatsvinden, waarin het onderwerp integriteit aan bod komt. Onder meer 
het omgaan met sociale media, het aannemen van geschenken, misbruik van 
positie, informatie en nevenfuncties kunnen hierin behandeld worden. Te ovenwegen 
valt aan nieuwe medewerkers een 'informatieboekje' te geven, waarin de gedrags-
code en het integriteitbeleid zijn opgenomen. 

Regeling 1. Alhoewel een eerste stap ih de goede richting is gezet dóór aah dit onderwerp 
financiële aandacht te besteden in de Ambtelijke gedragscode integriteit Albrandswaard 
belangen (2008), dient de gemeente uitvoering te geven aan artikel 15:1 lid f van de CAR-

UWO en artikel 125quinquies lid 1e van de Ambtenarenwet; 
2. Hierbij adviseren wij om expliciet in het (nog op te stellen) integriteitbeleid/Ambtelijke 

gedragscode integriteit Albrandswaard te vermelden dat het verboden is om 
financiële belangen te hebben, effecten te bezitten of daarin transacties te verrichten 
indien een goede invulling van de functie daarmee in het gedrang komt. 

Omgang 
vertrouwelijke 

-informatie 
1. Wij adviseren de gemeente Albrandswaard om artikel 5, lid 10d, nader te duiden. 

Regeling 1. Wij adviseren de gemeente Albrandswaard om te ovenwegen om afspraken 
relatie- te maken dat alle afdelingen op dezelfde wijze omgaan met ontvangen relatie
geschenken geschenken. 
Inkoop- en 
aanbestedings
beleid 

1. Wij adviseren de gemeente Albrandswaard te ovenwegen of het waardevol is 
om voor bepaalde opdrachten (bijvoorbeeld afhankelijk van bedrag en sector), 
leveranciers te vragen om bedrijfsinformatie aan te leveren om daarmee aan de 



voorkant reeds kennis te kunnen nemen van mogelijke (beheers- en/of integriteit-) 
risico's. 

Bibob-beleid 1. Wij adviseren de gemeente om het gemeentelijk Bibob-beleid aan te vullen c.q. te 
wijzigen aan de hand van de recente wijzigingen in de Wet Bibob. 

Levend 
houden van 
integriteit 

1. Wij adviseren de gemeente om na te gaan op welke wijze structurele maatregelen 
ingezet kunnen worden om het onderwerp integriteit levend te houden binnen de 
organisatie. De gemeente kan bijvoorbeeld overwegen om jaarlijks doelstellingen te 
formuleren ten aanzien van het behandelen van bepaalde onderwerpen in relatie tot 
integriteit. Deze onden/verpen kunnen besproken worden in werkoverleggen, waarbij 
het van belang is dat diegenen die de werkoverleggen begeleiden, hun visie op het 
onderwerp onderling hebben afgestemd om eenduidigheid te waarborgen. De 
nieuwe BAR-samenwerking kan een mooi startpunt zijn; 

2. Voorts adviseren wij de gemeente om vooral ook aandacht te besteden aan het 
zogenoemde 'grijze gebied', waar op het eerste gezicht geen heldere en duidelijke 
afspraken bestaan. Het met elkaar bespreken van dilemma's, op afdelingsniveau en 
organisatiebreed, kan hiervoor een goed middel zijn; 

3. Tot slot adviseren wij om de afdeiingshoofden/ieidinggèvèndèn èèn rol tè gèvèn bij 
het borgen van het integriteitbeleid, daar het van belang is dat niet alleen een 
pragmatische insteek gehanteerd wordt ten aanzien van het onderwerp (voorbeeld
gedrag), maar zij ook moeten kunnen uitleggen aan hun medewerkers waarom 
aandacht voor integriteit relevant is en op welke manier zij integriteit waarborgen en 
handhaven binnen hun afdeling. Uit de gesprekken is gebleken dat dit nog aandacht 
verdient. 

(Overig 1. Wij adviseren de gemeente om zich bewust te zijn van de eventuele risico's van de 
korte, informele contacten tussen ambtenaren en bestuurders. Belangrijk is dat er 
een strikte scheiding blijft bestaan tussen beleid en uitvoering, waarbij rolbewustzijn 
van betrokkenen belangrijk is. En als de indruk kan ontstaan van rolvermenging, is 
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2. Wij adviseren de gemeente om structureel aandacht te hebben voor de risico's die 
schuilen achter de dienstverlenende en servicegerichte houding in een kleine 
gemeenschap. Dit kan bijvoorbeeld door in werkoverleggen het onderwerp (de 
schijn van) belangenverstrengeling te bespreken; 

3. Tevens adviseren wij de gemeente Albrandswaard om organisatiebrede concrete 
afspraken te maken die de (schijn van) belangenverstrengeling kunnen tegengaan, 
bijvoorbeeld door regels op te stellen hoe om te gaan met het behandelen van 
dossiers van familie, vrienden en bekenden; 

4. Voorts adviseren wij de gemeente om in de gedragscode aandacht te hebben 
voor het nieuwe werken en hierover het gesprek aan te gaan met medewerkers, 
bijvoorbeeld tijdens een werkoverleg of een workshop; 

5. Voorts adviseren wij de gemeente om in het huidige voortraject en bij het ontstaan 
van de BAR expliciet aandacht te houden voor integriteit. Aandacht voor wat voor 
consequenties dergelijke veranderingen voor medewerkers met zich meebrengen 
is daarbij wenselijk. Ook kan er gekeken worden naar een gezamenlijke visie op 
integriteit, wat zich bijvoorbeeld kan uiten in een,gezamenlijke.gedragscp.de. Daarbij 
is het waardevol om de gemeentelijke integriteitbeleidskaders op elkaar af te 
stemmen. 

Bestuur 
Onderwerp Adviës 
Aandacht voor 
integriteit 

1. Wij adviseren om bij de behandeling van het onderwerp integriteit in de 
gemeenteraad expliciet aandacht te besteden aan het onderwerp belangen
behartiging, gegeven het feit dat hierover de meningen verschillen en er weerstand 
wordt beleefd bij het benoemen van dit onderwerp. Tevens is het wenselijk de 
raadsleden handreikingen te geven over hoe met morele afwegingen om te gaan; 



2. Wij adviseren om in het college expliciet aandacht te schenken aan het onderwerp 
integriteit met de onderliggende facetten (belangenverstrengeling, nevenfuncties, 
declaraties et cetera). Wij zijn van mening dat dit de kwetsbaarheid van de 
wethouders ten aanzien van dit onderwerp kan verminderen. Door integriteit op de 
agenda te zetten, is er ruimte om een gezaménlijke visie te ontwikkelen op dit 
onderwerp en elkaar beter te behoeden voor mogelijke risico's. 

Gedragscode 1. Ten aanzien van het onderwerp belangenverstrengeling in de Gedragscode voor 
bestuurders politieke ambtsdragers adviseren wij de gemeente om ook kennis te nemen van 

jurisprudentie, in het bijzonder de uitspraak in de zaak Loenen. Uit deze uitspraak is 
onder meer gebleken dat er schadeplichtigheid kan ontstaan, indien vastgesteld 
wordt dat raadsleden/collegeleden onvoldoende, waakzaam zijn geweest om de 
schijn van belangenverstrengeling te voorkomen (ingevolge artikel 2:4 van' de Awb); 

2. Wij adviseren de gemeente om de keuze te maken declaraties te publiceren; 
3. In algemene zin adviseren wij voorts dat de raads- en collegeleden de bestuurlijke 

gedragscode onderling bespreken om de wijze waarop, de gedragsregels 
geïnterpreteerd kunnen worden af te stemmen. Daarbij is het waardevol voor raads-
èh eoilègeiéden om te bekijken iri hoeverre ze daar óok recent naar geharideid 
hebben óm eventuele kwetsbaarheden te identificeren. In zijn algemeenheid achten 
wij het wenselijk dat de gemeenteraad en het college een zoveel mogelijk uniforme 
stijl en visie op het gebied van integriteit ontwikkelt en levend houdt. Om dit te 
bereiken, is (voortdurende) afstemming van het handelen in zaken waarbij integriteit 
aan de orde is in het college noodzakelijk. 

Nevenwerk- 1. Wij adviseren de gemeente Albrandswaard om duidelijk aan te geven op de 
zaamheden gemeentelijke website of de collegeleden en/of raadsleden nevenfuncties hebben. 

Wij adviseren om indien iemand geen nevenfuncties heeft, expliciet te vermelden 
'geen nevenfuncties' en hier consequent in te zijn; 

2. Daarnaast adviseren wij om de nevenfuncties van alle collegeleden (en raadsleden) 
door hët jaar riëen tè actüaliséréh ëri data obk té vermelden. Aaribevólèh wordt órti' 
jaarlijks navraag te doen of de opgegeven nevenwerkzaamheden nog correct en 
up-to-date zijn. 

Regeling 1.Wij adviseren de gemeente om — in lijn met het artikel uit de gedragscode -
financiële bestuurders tè verzoeken melding te doen van financiële belangen. Niet alleen 
belangen . stimuleert deze regeling het bewustzijn van de raads- en collegeleden op dit 

specifieke gebied van belangenverstrengéling, maar zullen de bestuursorganen 
beter in staat zijn om ervoor te waken dat raads- of collegeleden in een situatie 
terechtkomen waarbij er daadwerkelijk sprake is van (de schijn van) belangen
verstrengeling. 

Regeling 1. Wij adviseren de gemeente Albrandswaard — in lijn met lid 4.2 van de gedrags
relatie- cödè - tóe të zièri öp dë melding vari geschënken aah pölitiekë ambtsdragèrs en 
geschenken deze gegevens ook te registeren. Daarbij is het waardevol om expliciet te vermelden 

bij wië geschenken en giften gemeld moeten worden en wie dit registreert. 


