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Geachte voorzitter, 

 

Op grond van artikel 41c, lid 2 en artikel 69, lid 2 van de Gemeentewet dient de raad een gedragscode vast 

te stellen voor de burgemeester en wethouders.  

De huidige gedragscode voor het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag is in 

2011 door de raad vastgesteld en is gebaseerd op de toenmalige door BZK en VNG ontwikkelde 

modelgedragscode. Thans is er een nieuwe Modelgedragscode verschenen.  

De nieuwe Gedragscode voor het college is aangepast aan de nieuwe Modelgedragscode, de indeling is 

aangepast en een aantal onderwerpen is samengevoegd. In grote lijnen is de inhoud hetzelfde, echter een 

paar onderwerpen zijn toegevoegd, aangescherpt of duidelijker omschreven en een aantal punten komt niet 

terug, doordat deze eerder bij wet zijn vastgelegd.  

 
De nieuwe gedragscode is opgebouwd uit een Inleiding en de uiteindelijke code.  

De Inleiding maakt integraal onderdeel uit van de gedragscode. In de Inleiding wordt het begrip integriteit 

in relatie tot de bestuurder nader uiteengezet. In de vorige gedragscode bestond het eerste deel van de code 

uit de kernbegrippen integriteit van bestuurders.   

 

De nieuwe gedragscode leidt tot de volgende actiepunten:  

 

Actiepunten 

 

1. Op grond van artikel 4.1 dient een register van de geschenken met een geschatte waarde van meer dan 

€ 50,00 aangelegd te worden. In het register is aangegeven welke bestemming de gemeente hieraan 

geeft of gaat geven. Het register is openbaar en via internet beschikbaar.  

 

2. Op grond van artikel 4.3 worden de invitaties voor excursies, evenementen en buitenlandse reizen 

voor rekening van anderen dan de gemeente vooraf voorgelegd aan het college.   
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Binnen één maand nadat de excursie, onderscheidenlijk het evenement heeft plaatsgevonden worden 

de excursies en evenementen openbaar gemaakt, eveneens wordt openbaar gemaakt wie deze kosten 

voor zijn rekening heeft genomen. Het  register is openbaar en via internet beschikbaar.  

Buitenlandse dienstreizen worden al jaar en dag vooraf ter bespreking in het college voorgelegd en 

openbaar gemaakt.  

 

3. Toelichting op artikel 5.1: Analoog aan het Rijk worden voorzieningen, verstrekkingen en declaraties 

maandelijks openbaar gemaakt op internet.  

Hiertoe heeft het college vooruitlopend op dit besluit, in het Constituerend beraad besloten. Een 

openbaar register is reeds in ontwikkeling en zal begin 2016 beschikbaar komen.   

 

4. Op voorstel van de burgemeester maakt de gemeenteraad afspraken over: 

a de periodieke bespreking van het onderwerp integriteit in het algemeen en van de gedragscode in het 

bijzonder;  

b de aanwijzing van contactpersonen of aanspreekpunten integriteit;  

c de processtappen die worden gevolgd in geval van een vermoeden van een integriteitschending van 

een politieke ambtsdrager van de gemeente.  

Dit naar aanleiding van de wetswijziging van 4 november 2015 van artikel 170, lid 2 van de Gemeentewet. 

Dit lid luidt: De burgemeester bevordert de bestuurlijke integriteit van de gemeente. 

 

De portefeuillehouder komt met een voorstel met nadere uitwerking van alle bovengenoemde activiteiten. 

 

Op sommige punten wijkt de Gedragscode voor het college af van de Modelgedragscode, het gaat 

met name om: 

 

Artikel 2.1.2  

4. Een bestuurder behoudt geen inkomsten uit een q.q.-nevenfunctie, tenzij dat op grond van de wet geheel 

of gedeeltelijk is toegestaan. De inkomsten komen ten goede aan de kas van de gemeente. Voor een voltijds 

bestuurder vindt verrekening plaats met inkomsten uit niet aan het ambt gebonden nevenfuncties. 

Toelichting: Er is voor gekozen om artikel 2.9 uit de vorige Gedragscode aan artikel 2.1.2 toe te voegen.  

 

Artikel 2.5 

1. Indien de onafhankelijke oordeelsvorming van een bestuurder over een onderwerp in het geding kan zijn, 

geeft hij bij de besluitvorming daarover aan in hoeverre het onderwerp hem persoonlijk aangaat. 

2. Een bestuurder die familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke betrekkingen heeft 

met een aanbieder van diensten of zaken aan de gemeente onthoudt zich van deelname aan de 

besluitvorming over de betreffende opdracht. 

3. Een bestuurder vervult geen nevenfuncties die een structureel risico vormen voor een integere invulling 

van de politieke functie. 

Toelichting: Artikel 2.5  is opgebouwd uit de oude artikelen 2.4, 2.5 en 2.7 uit de vorige Gedragscode.  

 

Artikel 3  

1. Een bestuurder gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij uit hoofde van zijn ambt 

beschikt. Hij zorgt ervoor dat zijn stukken met vertrouwelijke gegevens veilig worden opgeborgen en dat 

computerbestanden beveiligd zijn. 

2. Een bestuurder houdt geen informatie achter. 

3. Een bestuurder verstrekt geen informatie die vertrouwelijk of geheim is. 

4. Een bestuurder maakt niet ten eigen bate of ten bate van zijn persoonlijke betrekkingen gebruik van in de 

uitoefening van het ambt verkregen informatie. 

5. Een bestuurder gaat verantwoord om met de e-mail- en internetfaciliteiten alsmede met de sociale media 

van de gemeente. 

Toelichting: Er is voor gekozen om artikel 3 van de Modelgedragscode te vervangen door artikel 3 van de 

vorige Gedragscode.  



 

 
BSD/2015.1056  3 

 

 

Artikel 4.1 

6. Aanbiedingen voor privéwerkzaamheden of kortingen op privégoederen worden niet geaccepteerd. 

Toelichting: Er is voor gekozen om artikel 4.5 uit de vorige Gedragscode aan artikel 4.1 toe te voegen.  

 

Artikel 4.3  

Excursies, evenementen en buitenlandse reizen voor rekening van anderen worden binnen één maand na 

het plaatsvinden openbaar gemaakt i.p.v. binnen één week. 

 

Artikel 5.2  
3. Burgemeester en wethouders betrekt alle aspecten in de besluitvorming en maakt de onder lid 1 

genoemde informatie openbaar via internet.  

Toelichting artikel 5.2.3: Dit is conform de huidige, eerder vastgestelde, procedure. Informatie over het 

doel en de duur van de reis, de bijbehorende beleidsoverwegingen, de samenstelling van het gezelschap dat 

meereist, de geraamde kosten, het reisverslag wordt reeds openbaar gemaakt op internet. 

 

Artikel 5.4  
Voor de toepassing van artikel 5.2 wordt onder buitenlandse dienstreis niet verstaan een dienstreis naar 

Brussel zonder overnachting.  

Toelichting artikel 5.4: Dit is conform de huidige Verordening rechtspositie wethouders 2015. 

 

Artikel 5.6  
Stelregel is dat privé gebruik van gemeentelijke voorzieningen niet is toegestaan.  

- Tenzij het de bruikleen betreft van een mobiele telefoon die mede voor privédoeleinden kan worden 

gebruikt. Dit naar aanleiding van een  eerder collegebesluit: er wordt 25 euro netto ingehouden op het 

salaris voor privégebruik mobiele telefoon.  

 

 

Voor een algemene toelichting verwijs ik naar de bijgesloten Modelgedragscode van de VNG.   

 


