Aan de raad

Langedijk, 7 juni 2007

Agendanr.: 13

Onderwerp:
Voorstel tot het instellen van een meldpunt integriteitschendingen
(52)

Tijdens de behandeling in de raadsvergadering van 16 februari 2006 van het rapport
‘Bouwen zonder bijsmaak’ is in een motie uitgesproken dat het belangrijk is dat burgers
te allen tijde meldingen kunnen doen welke verband houden met (vermoedens van)
schendingen van integriteit.
Teneinde enerzijds voorwaardenscheppend en anderzijds zo objectief/onafhankelijk
mogelijk te werken, is de door uw raad bepleite instelling van een extern bemenst
meldpunt een goede zaak. Integriteit is in Langedijk immers één van de
kerncompetenties binnen de ambtelijke en de bestuurlijke kring.
De heer mr. Quant te Schoorl is bereid gevonden als zodanig op te treden. Betrokkene
fungeert op dit moment in onze gemeente ook al als voorzitter van de commissie voor de
bezwaarschriften. Ook zijn met de heer Quant inmiddels principe afspraken gemaakt.
Voor het in behandeling nemen van meldingen dienen er enkele basisregels te worden
opgesteld in de vorm van procedureafspraken.
Omdat het meldpunt betrekking heeft op meldingen over ambtenaren, leden van ons
college, maar ook over leden van uw raad is het nodig dat zowel ons college als uw raad
deze procedureregels vast stelt. Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het
bijgaande ontwerpbesluit.

Burgemeester en wethouders van Langedijk,
De burgemeester,
drs. J.F.N. Cornelisse
De secretaris,
E. Annaert

De raad en het college van burgemeester en wethouders van Langedijk, ieder voor
zoveel het zijn bevoegdheden betreft;
kennis nemende van de aanbeveling van de raad van Langedijk van 16 februari 2006
omtrent het instellen van een meldpunt integriteit;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 juni 2007, nummer 52;
besluit:
1. in te stellen een meldpunt melding integriteitschendingen Langedijk;
2. vast te stellen de hiernavolgende procedureregeling voor het doen van meldingen
aan dit meldpunt en de afhandeling van meldingen;
3. het meldpunt onder te brengen bij een, in een nader door het college te nemen
besluit aan te geven instelling, persoon of orgaan;
4. het meldpunt en de regeling van kracht te laten zijn op een dat nadere besluit aan
te geven datum;
5. van de besluiten onder 1 tot en met 4 openbare kennisgeving te doen.
De regeling
Artikel 1. Het meldpunt
Er is een meldpunt meldingen integriteitschendingen Langedijk, verder aan te duiden als
meldpunt.
Artikel 2. De melding
Een melding als bedoeld in deze regeling heeft betrekking op:
a. een vermoeden van een gedraging door een lid van het college en/of een lid van
de gemeenteraad, in strijd met de gedragscode bestuurlijke integriteit gemeente
Langedijk 2003, laatstelijk vastgesteld door de raad op 1 april 2003;
b. een vermoeden van een gedraging door een ambtenaar in dienst van de
gemeente Langedijk, in strijd met de gedragscode gemeente Langedijk, laatstelijk
vastgesteld door het college op 28 februari 2006;
c. een vermoeden van een misstand, als bedoeld in de klokkenluidersregeling,
laatstelijk vastgesteld door het college op 29 november 2005.
Artikel 3. Uitsluiting van onderwerp
Een melding als bedoeld in deze regeling heeft geen betrekking op:
a. een besluit waarvoor een bezwaar- of beroepsmogelijkheid op grond van de
Algemene wet bestuursrecht open staat of open heeft gestaan;
b. een klacht, waartegen op grond van de bepalingen van de Algemene wet
bestuursrecht en/of de gemeentelijke klachtenverordening en/of de Wet nationale
ombudsman een klachtenprocedure open staat of open heeft gestaan.
Artikel 4. Toegang tot melding
Een melding kan gedaan worden door een ieder die kennis draagt van een gedraging of
een misstand als bedoeld in artikel 2. Van deze toegang zijn uitgesloten ambtenaren in
dienst van de gemeente voor wat betreft een misstand als bedoeld in artikel 2, sub c.

Artikel 5. W ijze van melding
1. Een melding wordt schriftelijk gedaan bij het aangewezen meldpunt.
De melding bevat een beschrijving van de gedraging of de misstand, de persoon
of personen waarop de melding betrekking heeft, alsmede een aanduiding van de
tijd, waarop de gedraging of de misstand zich heeft voorgedaan. De melding
bevat de naam en het adres van de persoon die de melding doet.
2. Een melding zonder de aanduiding van de naam en het adres van de persoon die
de melding doet is niet ontvankelijk en wordt om die reden buiten behandeling
gelaten.
Artikel 6. De ontvangst en de behandelprocedure
1. Op de melding wordt de datum van ontvangst aangetekend. De melder ontvangt
een ontvangstbevestiging.
2. Het meldpunt stelt de melder in de gelegenheid zijn melding nader mondeling of
schriftelijk toe te lichten.
3. Het meldpunt is bevoegd rechtstreeks alle door het meldpunt gewenst
inlichtingen, welke betrekking hebben op de gemelde gedraging en/of de gemelde
misstand, in te winnen.
4. Het meldpunt hoort de persoon of de personen waarop de melding betrekking
heeft. De melder en de personen, waarop de melding betrekking heeft kunnen
zich laten bijstaan door een adviseur. Het horen geschiedt afzonderlijk indien de
melder daarom verzoekt.
Artikel 7. Advies over de melding
Het meldpunt brengt binnen tien weken rapport uit:
a. aan de raad indien de melding betrekking heeft op een gedraging of een misstand
van een lid van de raad;
b. aan het college met een afschrift aan de raad indien de melding betrekking heeft
op een gedraging of een misstand van een lid van het college;
c. aan het college indien de melding betrekking heeft op een ambtenaar in dienst
van de gemeente Langedijk.
Artikel 8. Verdaging van het advies
Het meldpunt kan het uitbrengen van het rapport met een termijn van vier weken
verdagen. Van deze verdaging geeft het meldpunt kennis aan de melder en aan de
persoon en/of personen waarop de melding betrekking heeft.
Artikel 9. Beslissing over het rapport
De raad respectievelijk het college neemt binnen drie maanden een besluit over het
rapport.
Artikel 10. Citeerbepaling
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Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van 19 juni 2007
De voorzitter,

drs. J.F.N. Cornelisse
De griffier,

mr. H.U. van der Zee

Burgemeester en wethouders van Langedijk op 24 april 2007.
de burgemeester,

drs. J.F.N. Cornelisse
de secretaris,

E. Annaert

