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Onderwerp: gedragscode college van B. en W. 
 
1. Voorstel 
De raad stelt de gedragscode college van B. en W. vast. 
 
2. Aanleiding 
In de gemeentewet is geregeld dat zowel voor de raad als voor het college een gedragscode dient 
te worden vastgesteld. 
 
3. Aspecten 
De gemeente Ridderkerk ontwikkelt zich naar een gemeente (in ruimste zin van het woord) waar 
het beginsel van vertrouwen centraal staat. Vertrouwen van de overheid in de Ridderkerkers en in 
de kracht van de Ridderkerkse samenleving; vertrouwen in elkaar; vertrouwen geven teneinde 
vertrouwen terug te krijgen. 
Deze waarde is de kern van onze ontwikkeling en de basis waarop we bouwen. 
Daarvoor zijn we met elkaar een zoektocht aangegaan; een tocht waarvan we de eindbestemming 
nog niet precies weten. Dat geeft ook niet; sterker nog dat is op dit moment ook nog niet echt 
belangrijk. 
Belangrijk is om op weg te zijn en samen met ridderkerkers (in het burgerforum of in de 
wijkoverleggen of gewoon in een-op-een contact), met onze partners in daadwerkelijk 
partnerschap, met onze bedrijven en met onze medewerkers inspiratie te zoeken, nieuwe  
verbinding aan te gaan, te ondersteunen maar vooral om in de buurt te zijn teneinde te kunnen 
bouwen aan vertrouwen. 
 
Daar dient ons gedrag als college op gericht te zijn. Daarvoor nemen we individueel en naar elkaar 
de verantwoordelijkheid. 
De gedragscode is daarop dan ook volledig afgestemd. 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
De gedragscode van het college van Burgemeester en wethouders van Ridderkerk luidt als volgt: 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk werkt voor de Ridderkerkse 
burgers, dient de lokale gemeenschap en is daar trots op. 
Het college deelt hierin gezamenlijk de verantwoordelijkheid en ieder lid van het college 
neemt daarvoor als lokaal leider tevens individueel de verantwoordelijkheid. 
 
Het college als team en ieder lid van het college afzonderlijk wil inspireren en geïnspireerd 
worden, vertrouwen geven, vertrouwen verdienen en vertrouwen waard zijn. 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
Behandeld in commissie Samen leven 
Behandeld in de raad d.d. 1 februari 2007 
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