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1. Inleiding
Voor u ligt de jaarrapportage bestuurlijke integriteit van de gemeente Veere over het
verslagjaar 2020. Met deze jaarrapportage geven wij inzicht in de uitgevoerde
activiteiten, de stand van zaken en een doorkijk naar de ambities voor 2021.
De doelstelling van ons integriteitsbeleid is: ‘het bevorderen en waarborgen van openheid
en transparantie in het openbaar bestuur door het bepalen van normen voor gedrag en
handelen’. Integriteitsbeleid omvat niet alleen het opstellen en naleven van regels en
voorschriften. Het gaat ook om bewustwording, gedrag en morele oordeelsvorming.
Integriteitsbevordering is daarom minstens zo belangrijk om integriteit in brede zin te
verankeren in alle gelederen van de organisatie.
Wij verantwoorden ons eens per jaar over het gevoerde integriteitsbeleid. Deze
verantwoording gaven wij vorm door dit jaarverslag. Dit verslag is openbaar en via de
gemeentelijke website te benaderen.
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2. Bestuurlijke integriteit
In dit hoofdstuk beschrijven wij de activiteiten die zijn ondernomen op het gebied van
bestuurlijke integriteit. Hieronder verstaan wij het college en de gemeenteraad.
2.1

Wettelijk kader

In de Gemeentewet zijn een aantal bepalingen opgenomen met betrekking tot integer
bestuur waaronder het opstellen van een verplichte gedragscode voor raadsleden,
burgemeester en wethouders. Bepalingen uit de Gemeentewet hebben wij verder
uitgewerkt in een gedragscode. In de toelichting van de gedragscode geven wij per
onderdeel aan welk wettelijk kader hierop van toepassing is.
2.2

Activiteiten 2020

Wij ondernamen in 2020 de volgende activiteiten om hier uitvoering aan te geven:
Onderwerp
Protocol vermoedens
integriteitsschendingen

Activiteit
 De gemeenteraad stelde op 19 maart 2020 het Protocol
vermoedens integriteitsschendingen politieke
ambtsdragers Veere 2020 vast.
Hierin staan de processtappen die wij doorlopen bij een
vermoeden van een integriteitsschending door een
politiek ambtsdrager.

Integriteitscommissie



We stelden een integriteitscommissie in zoals
afgesproken in het Protocol vermoedens
integriteitsschendingen politieke ambtsdragers Veere
2020.



De integriteitscommissie vervult een ambassadeursrol
voor het thema integriteit voor politieke ambtsdragers.
De commissie bestaat uit een aantal leden van de raad
en wijst haar eigen voorzitter aan. De
verantwoordelijkheden zijn:
o Het periodiek bespreekbaar maken van
integriteitsthema’s en het evalueren en het
gevoerde integriteitsbeleid voor politieke
ambtsdragers;
o Het voorleggen van integriteitskwesties van
algemene aard aan de raad met als doel hier
werkafspraken over te maken.



In 2020 heeft er 1 vergadering van de integriteitscommissie plaatsgevonden. Hier waren tevens de
burgemeester, de griffier en de integriteitscoördinator bij
aanwezig.

Register geschenken



In 2020 zijn er door politieke ambtsdragers geen
geschenken aangenomen met een geschatte waarde van
meer dan € 50.

Uitnodigingen op kosten
van derden en
buitenlandse
dienstreizen



Er zijn in 2020 geen buitenlandse dienstreizen geweest.
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Meldingen



Een melding van een vermoeden van vermeende
integriteitsschending door een politieke ambtsdrager kan
door een ieder worden gedaan. Een vermoeden van
integriteitsschending van een politiek ambtsdrager wordt
gedaan bij de burgemeester of bij de plaatsvervangend
voorzitter van de raad als het over de burgemeester
gaat.
o

In 2020 kregen wij 3 meldingen over een vermoeden
van een integriteitsrisico/-schending. Er zijn geen
integriteitsschendingen geconstateerd. Eén melding
is nog in behandeling.
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3. Ambities 2021
In 2021 vervolgen wij het borgen van het bestuurlijke integriteitsbeleid. Hiervoor voeren
wij de volgende activiteiten uit:
Onderwerp
Bewustwording

Activiteit
 In 2021 organiseren wij voor het college en de
gemeenteraad bewustwordingssessies onder leiding van
een externe adviseur. Hierin bespreken wij naast
integriteitsdilemma’s ook het onderwerp ondermijning.

Handreiking



In 2021 schenken wij aandacht aan de handreiking van
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties voor de werving en selectie van
kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezing in 2022. Het
doel van de handreiking is het proces van werving en
selectie van politieke ambtsdragers door politieke partijen
op het gebied van integriteit te ondersteunen.

Nevenfuncties



Politiek ambtsdragers zijn wettelijk verplicht om hun
(neven)-functies openbaar te maken. Dit doen wij via de
gemeentelijke website.



De inkomsten van bezoldigde nevenwerkzaamheden van
voltijdsbestuurders maken wij in 2021 zoals afgesproken
in de ‘Gedragscode Integriteit dagelijks bestuur Veere
2019’ inzichtelijk.
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