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Aan de raad, 

1. Inleiding 
De Gemeentewet bepaalt dat uw raad voor zowel de burgemeester als voor de wethouders een 
gedragscode vaststelt. Een zelfde bepaling is in de Gemeentewet opgenomen ten aanzien van een 
gedragscode voor de gemeenteraad. Die laatste is door uw vastgesteld op 26 november 2015. U koos 
ervoor een gedragscode vast te stellen overeenkomstig de modelgedragscode ontwikkeld door de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Van meet af aan lag het in de bedoeling om ook voor de 
burgemeester en voor de wethouders een gedragscode vast te laten stellen door de raad op basis van 
een door de VNG aangeleverd model. De Gedragscode die nu aan u wordt voorgelegd is overeenkomstig 
dat model. 

2. Achtergrond 
Corruptie, fraude, machtsmisbruik. Zware beschuldigingen en ernstige delicten. Jarenlang verkeerden 
deze begrippen in het openbaar bestuur in de taboesfeer. Pas aan het eind van de negentigerjaren 
konden onderzoekers naar het gemeentelijk integriteitbeleid in die tijd, schrijven dat het thema integriteit 
een belangrijke plaats had gekregen op de bestuurlijk-politieke agenda, en niet alleen door schandalen 
en excessen die ook toen al, periodiek aan het licht kwamen. De toegenomen aandacht voor de integriteit 
van ambtenaren, bestuurders en politici is vooral ook te danken aan de inspanningen van de overheid 
zelf. Minister len Dales van Binnenlandse Zaken komt de eer toe als eerste bewindspersoon in het 
openbaar de staf te hebben gebroken over misbruik van macht. Als ambtenaren, bestuurders en politici 
hun positie misbruiken voor eigen belangen, als ze frauderen, zich niet houden aan geschreven of 
ongeschreven regels en procedures, normen overschrijden of anderszins hun plicht niet naar behoren 
vervullen, is de integriteit van de overheid in het geding en daarmee de legitimiteit van het 
overheidshandelen. Sinds die tijd en de uitspraken van len Dales is het overheidsbeleid op het gebied 
van integriteit volop in ontwikkeling gekomen en gebleven. "De overheid is integer of ze is het niet; een 
beetje integer kan niet" is een gevleugelde uitdrukking geworden. 

Helaas blijkt deze uitspraak op individueel niveau niet echt houdbaar. Als men de definitie te strak maakt, 
is niemand meer integer, afgezien nog van de vraag wat dat dan precies is. De nullijn is geen reële optie 
en bergt in zich het fenomeen dat ook wel 'integritisme' wordt genoemd. Overal het etiket integriteit op 
plakken leidt tot inflatie van het begrip. Men moet kijken naar plaats, omstandigheden, cultuur en bovenal 
of bepaald handelen moreel is te verantwoorden. Dat is iets anders dan verordonneren da t je nul 
kopietjes voor privégebruik mag maken. 

Ter inzage ligt: 



De vraag blijft dan natuurlijk wel, hoe veel integer nog integer is. En hoeveel medewerkers die niet integer 
gedrag vertonen maken een organisatie 'niet integer'? Ook dit is weer sterk afhankelijk van de 
omstandigheden. Wat heeft de organisatie er allemaal aan gedaan om het niet integere gedrag te 
voorkomen en hoe reageert zij er op? En is de organisatie zelf integer, los van de medewerkers? Hoe 
transparant is zij daarover en is zij bereid om zich daarover te verantwoorden? 

3. Overwegingen 
In onze gemeente werd de eerste nota over integriteitbeleid vastgesteld bij raadsbesluit van 29 januari 
2004. Die nota werd twee jaar later voor de eerste keer en in 2009 voor 't laatst geactualiseerd. Na enige 
jaren van stilte werd uiteindelijk nog geen half jaar geleden, op 26 november 2015 de Gedragscode 
Integriteit Gemeenteraad Steenbergen vastgesteld. 

Voor het adequaat functioneren van de lokale overheid zijn gezaghebbende politieke ambtsdragers (in 
gemeenten dus raadsleden, wethouders en de burgemeester) noodzakelijk. Bestuurders en 
volksvertegenwoordigers die het vertrouwen genieten van de burgers omdat ze deskundig, gedreven en 
integer zijn. Al het overheidshandelen wordt bekostigd met belastinggeld. Bovendien heeft de overheid op 
vele terreinen een monopoliepositie. Zonder vertrouwen in de overheid en haar regels zal de burger zelf 
ook minder snel bereid zijn om zich te houden aan de normen die het algemeen belang dienen. Daarom 
is het gedrag van elke overheidsmedewerker en zeker van iedere bestuurder zo belangrijk. 

Integriteit is vooral een kwestie van mentaliteit en bewustwording, maar ook van procedures en van 
afspraken. Integriteit moet 'tussen de oren zitten'. Dat neemt niet weg dat het formuleren van 
integriteitbeleid en het vaststellen van een gedragscode past in de maatregelen ter versterking van de 
controlerende functie van de gemeenteraad, en van de publieke verantwoording van het 
gemeentebestuur en de ambtenaren. In dit voorstel wordt uitsluitend integriteit in relatie tot gemeentelijke 
bestuurders belicht. Later dit jaar zal door ons college een gedragscode worden vastgesteld voor 
ambtenaren en andere personen - al dan niet tijdelijk - in dienst van de gemeente Steenbergen. Dit neemt 
niet weg dat het principe van integriteit voor alle doelgroepen gelijk is: verantwoord handelen is onderdeel 
van de kwaliteit van het openbaar bestuur en van degenen die daarin functioneren. 

Voor politieke ambtsdragers geldt dat zij een voorbeeldfunctie vervullen voor de burgers en voor hun 
ambtenaren. De handel en wandel van politieke ambtsdragers heeft zijn weerslag op de hele organisatie, 
zowel in positieve als in negatieve zin. Een politieke ambtsdrager kan het goede voorbeeld geven door 
open te zijn over zijn doen en laten en open te staan voor de mening van anderen Met betrekking tot die 
voorbeeldfunctie is geen absolute scheiding aan te brengen tussen werk en privé. Bestuurders, dus 
wethouders en de burgemeester hebben uiteraard, net als iedere andere burger recht op een privéleven. 
Hij of zij leeft echter in een glazen huis waardoor ook privégedragingen onderwerp van (brede) publieke 
aandacht kunnen zijn. Het brengt met zich mee dat een politieke ambtsdrager ook in zijn privéleven moet 
waken voor handelingen of gedragingen die het aanzien en de integriteit van het politieke ambt kunnen 
schaden. 

Het doel van ons integriteitbeleid in brede zin - dus gericht op raad, college en ambtenaren - is te komen 
tot een integere organisatie die recht doet aan de mensen en organisaties met wie en waarvoor we 
werken. Het is een organisatie waar integriteitschendingen enerzijds worden gemeld en anderzijds weinig 
voorkomen. Het is ook een organisatie die toenemend vertrouwen geniet, zowel van binnenuit als van 
buitenaf. 

Het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten omschrijft een integere organisatie als een organisatie 
waarin bestuurders en medewerkers hun verantwoordelijkheid aangaan om binnen de kaders van wet- en 
regelgeving en met inventief gebruik van professionele expertise, een optimale bijdrage aan de 
organisatie, de samenleving en haar individuele burgers te leveren. 
Een integere organisatie is ook een organisatie die vrij is van corruptie, fraude en andere vormen van 
ongewenst gedrag. 
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Bij het bestuur van de gemeente en voor de uitvoering van de gemeentelijke taken zijn 
veel mensen betrokken. Het is belangrijk dat zij een aantal gemeenschappelijk kenmerken vertonen, ook 
al is hun taak of functie verschillend. Dat is belangrijk voor de bestuurders en voor de ambtenaren, want 
zij hebben allemaal de taak om namens de gemeente Steenbergen hun werk te doen. En het is belangrijk 
voor de burger, die op verschillende plekken, dagen en tijdstippen dezelfde gemeente wil tegenkomen. 
Het is daarom ook dat de later dit jaar ter vaststelling aan uw college voor te leggen gedragscode voor 
ambtenaren en andere medewerkers van onze gemeente, gestoeld zal zijn op de dan al bestaande codes 
voor gemeenteraad en collegeleden. 

De gemeenschappelijke kenmerken van de bestuurders en ambtenaren van een gemeente kunnen 
worden uitgedrukt in drie termen, drie basiswaarden. Zij geven de houding aan van waaruit al het werk 
wordt verricht. Zij vormen een houvast voor de bestuurders en ambtenaren, maar ook voor de burgers. 
Bestuurders en ambtenaren moeten zelf nagaan, of hun optreden beantwoordt aan de basiswaarden van 
de gemeente. Leidinggevenden en collega's, maar ook de burgers mogen hen aan de basiswaarden 
houden. De basiswaarden worden uitgedrukt met de termen actief, open en integer. 

'Actief' staat voor inzet en betrokkenheid bij het werk. 
Bestuurders en ambtenaren tonen zich actief wanneer zij, ten behoeve van het publieke belang, 
slagvaardig en energiek optreden, aandacht hebben voor nieuwe mogelijkheden, en initiatief tonen. Dit 
houdt ook in dat zij risico's durven nemen. Deelnemen aan het bestuur van de gemeente Steenbergen en 
aan de gemeentelijke dienstverlening is werken in actieve dienst. 

'Open' staat voor de democratische kwaliteit van het gedrag. 
Van ambtsdragers in een democratie wordt verwacht dat hun gedrag doorzichtig is en controleerbaar. 
Openheid betekent dat de functionaris bereid is om verantwoording af te leggen over de manier waarop 
hij of zij de functie vervult. Openheid betekent ook dat de functionaris toegankelijk en bereikbaar is, 
zonder aanzien des persoons, voor ieder die op zijn of haar diensten is aangewezen. Openheid komt 
neer op een open vizier en een open deur. 

'Integer' staat voor de morele kwaliteit van het gedrag. Wat ermee gezegd wordt, is: wie werkt in dienst en 
ten dienste van de gemeente is betrouwbaar, en laat eigenbelang niet de overhand krijgen. Hij of zij is 
zich bewust van de verantwoordelijkheid die met de taak is meegegeven, en is bereid om die 
verantwoordelijkheid te aanvaarden. Integriteit betekent ook zorgvuldigheid en respect voor collega's, 
burgers en andere partijen. Een integere functionaris weet dat hij of zij het publieke belang dient. Je kunt 
ervan op aan, je weet wat je eraan hebt, en je kunt je belangen eraan toevertrouwen. 

4. Middelen 
Met de voorbereiding en de vaststelling van de onderhavige Gedragscode Integriteit Burgemeester en 
Wethouders Steenbergen zijn geen andere middelen nodig geweest dan die beschikbaar waren in de 
reguliere organisatie. De gebruikte modelcode is beschikbaar gesteld door de VNG. 

5. Risico's 
Ontbreken van goed, helder en transparant integriteitbeleid dat nauwgezet wordt nageleefd levert risico's 
op voor imagoschade van de gemeente en kan in excessen zelfs leiden tot materiële schade als gevolg 
van laakbaar handelen van personen werkzaam in, leiding of sturing gevend aan de gemeente en haar 
organisatie. 
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6. Communicatie/Aanpak 
Zoals te doen gebruikelijk in onze gemeente is dit raadsvoorstel en de ter vaststelling voorliggende 
gedragscode inmiddels ter kennis gebracht van de lokale media. In onze procedures zal worden 
opgenomen dat nieuw benoemde of te benoemen wethouders en burgemeesters een gedrukt exemplaar 
ontvangen van de vast te stellen Gedragscode Integriteit Burgemeester en Wethouders Steenbergen, 
waarbij dan melding is gemaakt van het relevante wettelijk kader en waar nodig toelichtingen op de 
diverse artikelen van die code zijn opgenomen. Een voorbeeld daarvan treft u aan bij de stukken voor dit 
agendapunt. 

7. Voorstel 
U wordt voorgesteld over te gaan tot vaststelling van de Gedragscode Integriteit Burgemeester en 
Wethouders Steenbergen. 

Hoogachtend, 

de loco-secretan 

en Belt, MBA R.A. ers 
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