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Raadsvoorstel

Onderwerp: 
Gedragscodes gemeentebestuur Ridderkerk 2019

Commissie Samen wonen 
9 mei 2019

Zaaknummer
55126
 

Portefeuillehouder
 

Gemeenteraad 
23 mei 2019

Openbaar

E-mailadres opsteller: 
j.v.straalen@ridderkerk.nl
 

 

 

Geadviseerd besluit
1. De Gedragscode integriteit raads- en burgerleden Ridderkerk 2019 vast te stellen.

2. De Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders Ridderkerk 2019 vast te stellen.
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Raadsvoorstel
Inleiding
Na het aantreden van een nieuwe raad en een nieuw college is het wenselijk de gedragscodes voor 
de integriteit van het gemeentebestuur te actualiseren.

Beoogd effect
De gedragscodes integriteit zijn doorgenomen, besproken en geactualiseerd.

Relatie met beleidskaders
N.v.t.

Argumenten
1.1 Met de nieuwe gedragscodes is het onderwerp integriteit van het gemeentebestuur besproken en 
zijn de afspraken geactualiseerd en vastgelegd in openbare documenten.

Overleg gevoerd met
Burgemeester en wethouders ten aanzien van de voor hen geldende gedragscode.

Kanttekeningen
N.v.t.

Uitvoering/vervolgstappen
De codes worden bekend gemaakt via officiëlebekendmakingen.nl en de gemeentelijk website.

Evaluatie/monitoring
Integriteit is een vast thema dat jaarlijks binnen de raad wordt besproken. Daarnaast kunnen 
integriteitskwesties onderwerp van gesprek zijn binnen het presidium. Als daartoe aanleiding is, kan 
de raad de codes aanpassen.

Financiën
N.v.t.

Juridische zaken
De inhoud van de codes is juridisch niet bindend. Het zijn afspraken waar bestuurders onderling en 
door de publieke opinie op kunnen worden aangesproken.

Duurzaamheid
N.v.t.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Als de codes op de gemeentelijke website zijn geplaatst, zal de griffier de raadsleden, de burgerleden, 
de burgemeester en de wethouders hiervan op de hoogte stellen.

Het presidium,

de griffier, de voorzitter,

mr. J.G. van Straalen mw. A. Attema
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Bijlagen
1. Gedragscode integriteit raads- en burgerleden Ridderkerk 2019  
2. Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders Ridderkerk 2019  
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CONCEPT BESLUIT

Gemeenteraad:
23 mei 2019

Zaaknummer:
55126

Onderwerp:
Gedragscodes gemeentebestuur 
Ridderkerk 2019

:

gelezen het voorstel van het presidium,

gelet op 

artikel 15, derde lid, van de Gemeentewet

en

de artikelen 41c, tweede lid, en 69, tweede lid, van de Gemeentewet;; 

BESLUIT:

1. De Gedragscode integriteit raads- en burgerleden Ridderkerk 2019 vast te stellen.

2. De Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders Ridderkerk 2019 vast te stellen.


