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Aan de Raad, 

Uw raad heeft in november 2015 voor zichzelf en in april 2016 voor ons college gedragscodes 
vastgesteld. Beide codes zijn gebaseerd op modellen van de VNG. Als sluitstuk van ons integriteitbeleid 
diende er nog een gedragscode voor de ambtelijke organisatie te worden vastgesteld. Voor 
medewerkers was er een inmiddels sterk verouderde code, die dringend toe was aan een update en 
aansluit op de codes voor raad en college. Die Gedragscode integriteit voor ambtenaren, uitzendkrachten 
en ander tijdelijk personeel als ook voor stagaires, hebben wij vastgesteld in onze collegevergadering van 
22 augustus 2017. U treft die code als bijlage aan bij deze raadsmededeling. 

Waarom nu deze gedragscode voor gemeentelijke medewerkers? Niet omdat het vermoeden bestaat dat 
onze Steenbergse ambtenaren corrupt zouden zijn. Zeker niet! Zoals in het weekblad Binnenlands 
Bestuur, jaargang 2016, week 29 staat beschreven, zijn in ons land, en dus ook in onze provincie en 
gemeente veruit de meeste ambtenaren zeker wel integer. Maar dat betekent niet dat er geen aandacht 
moet of hoeft te zijn voor integriteit. Integriteit is een basisvoorwaarde voor goed bestuur en moet 
permanent punt van aandacht zijn. Onze inwoners mogen er zonder meer van uitgaan dat de overheid 
betrouwbaar en integer is. Dat geldt voor bestuur en voor medewerkers. Zonder vertrouwen in de 
overheid en haar regels, zal de burger zelf ook niet of minder bereid zijn zich te houden aan de normen 
die het algemeen belang dienen, Daarom weegt het gedrag van elke medewerker van onze gemeente zo 
zwaar. 

Vandaag de dag vergt integer handelen het nodige van het openbaar bestuur en iedereen die daarvoor 
werkt. Onze taken zijn toegenomen en complexer geworden. Ambtenaren hebben meer 
beoordelingsruimte bij het vervullen van hun taak en er is meer vrijheid op de werkvloer. De ambtenaar 
moet juist daarom zelf beschikken over een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en normbesef. 

Sinds 2006 schrijft de Ambtenarenwet voor dat iedere gemeente een gedragscode voor goed ambtelijk 
handelen, oftewel voor integer handelen heeft. De gedragscode is een aanvulling op de bestaande wet
en regelgeving waarin de normen en waarden waarmee de ambtenaar rekening moet houden bij de 
functievervulling worden vermeld. Die normen en waarden vormen de basis voor een goed 
ambtenaarschap. 



De gedragscode is een nadere concretisering van het ethische afwegingskader waarbinnen de 
ambtenaar dient te handelen en moet worden gezien als een aanvullend instrument waarbij preventief 
integriteitbeleid prevaleert. Maar afgezien daarvan is integriteit natuurlijk in de eerste plaats een kwestie 
van bewustwording en mentaliteit van mensen in de organisatie. Het moet tussen de oren zitten. 
Deze gedragscode integriteit voor ambtenaren kan (en moet) gezien worden als basis voor passend 
gedrag van onze (in vaste dienst of tijdelijke) medewerkers. In de code kan men vinden welke 
basisprincipes gelden en wat men in algemene zin mag en kan verwachten van het gedrag van onze 
mensen. Het in de nabije toekomst op te stellen of aan te passen personeelsbeleid, dat vervat kan zijn in 
allerlei regelingen, zal steeds gespiegeld worden aan de normstelling in deze gedragscode. In die zin 
vormt deze code ook de basis voor nieuw personeelsbeleid. De code (en uiteraard ook de 
uitvoeringsregeling I het personeelsbeleid) zi jnj ĵ jelvri jbl i jvend. Onze medewerkers kunnen en zullen door 
het leidinggevend kader worden aangesproken op gedrag in strijd met de code. 
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