Stappenplan integriteitsschendingen
politieke ambtsdragers Gooise Meren
A. Algemeen
1. Onder politieke ambtsdragers wordt verstaan: de burgemeester, de leden van het college, de raadsleden
en de steunfractieleden.
2. In gevallen waarin dit stappenplan niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is, vindt
bespreking plaats in het presidium.
3. Uitgangspunt bij het gebruik van dit stappenplan zijn de door de raad bij besluit van 20 april 2016
vastgestelde Gedragscode integriteit raadsleden van de gemeente Gooise Meren en de Gedragscode
integriteit burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren.
B. Melding
1. Meldingen van vermeende integriteitsschendingen worden schriftelijk gedaan bij de burgemeester, die deze
in behandeling neemt.
2. Meldingen over de burgemeester worden via de griffier schriftelijk gedaan bij het presidium. Het presidium
wijst een van zijn leden aan die in de plaats treedt van de burgemeester bij uitvoering van dit stappenplan.
3. Bij een melding over de burgemeester of een lid van het presidium zal hij of dat lid niet bij de bespreking van
die melding en de verdere behandeling daarvan in de vergaderingen van het presidium aanwezig zijn.
4. De burgemeester kan ook door eigen waarneming of door berichtgeving van buitenaf kennis nemen van een
vermeende integriteitsschending. In die gevallen kan hij op eigen initiatief een melding opstellen, gebaseerd
op zijn waarneming of op de berichtgeving van buitenaf. In de melding beschrijft de burgemeester wat de
aanleiding is om een screening uit te voeren.
C. Screening
1. Op basis van de ontvangen schriftelijke melding doet de burgemeester eerst een screening.
2. Als de burgemeester na de screening concludeert dat geen feitenonderzoek nodig is, stelt hij een
screeningsverslag op en meldt zijn beslissing aan degene die de melding heeft gedaan en aan de betrokken
politieke ambtsdrager.
3. De melder en de betrokken politieke ambtsdrager kunnen de burgemeester verzoeken zijn beslissing te
heroverwegen. In het kader van deze heroverweging raadpleegt de burgemeester het presidium.
4. Als de burgemeester na de screening concludeert dat een feitenonderzoek gewenst is, stelt hij een
screeningsverslag op van zijn bevindingen en raadpleegt daarover het presidium
5. Onverminderd de mogelijkheid voor de burgemeester reeds na ontvangst van de melding advies te vragen aan
de Commissaris van de Koning, kan de raadpleging van het presidium er ook toe leiden dat deze pas wordt
afgerond nadat advies van de Commissaris van de Koning is gevraagd.
6. Na raadpleging van het presidium beslist de burgemeester of een feitenonderzoek wordt ingesteld. De
burgemeester informeert het presidium over zijn beslissing. De raad is bevoegd de beslissing van de burgemeester
te herroepen en daarvoor een eigen beslissing in de plaats te stellen.
7. Indien de burgemeester na raadpleging van het presidium heeft beslist tot het niet instellen van een
feitenonderzoek worden de melder en de betrokken politieke ambtsdrager over zijn beslissing geïnformeerd.
8. Bij het vermoeden van een opzettelijk valse beschuldiging onderneemt de burgemeester actie tegen de melder in
de vorm van een feitenonderzoek. De persoon tegen wie opzettelijk valse beschuldigingen zijn gedaan, kan
daarvan aangifte doen bij de politie.
D. Feitenonderzoek
1. De burgemeester geeft de opdracht tot een feitenonderzoek aan een externe onderzoekscommissie.
2. Een externe onderzoekscommissie bestaat uit natuurlijke personen die op verzoek van de burgemeester
gezamenlijk een commissie vormen of uit een onderzoeksteam vanuit een bedrijf.
3. Alvorens de burgemeester de opdracht verstrekt vergewist hij zich ervan dat binnen de externe
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onderzoekscommissie de juiste kennis voor het doen van het feitenonderzoek aanwezig is en van de
onafhankelijkheid van de commissieleden.
E. Opdrachtverstrekking
De burgemeester komt, na raadpleging van het presidium, een schriftelijke onderzoeksopdracht met de
onderzoeker(s) overeen. In de opdracht staan in ieder geval vermeld de aanleiding, de onderzoeksopdracht en de
verwachte duur en kosten van het onderzoek.
F. Kennisgeving aan betrokkene over feitenonderzoek
1. De melder en de betrokken politieke ambtsdrager worden over het instellen van een feitenonderzoek na
de opdrachtverstrekking per brief geïnformeerd, tenzij het onderzoeksbelang zich hiertegen verzet.
2. In de brief is in ieder geval opgenomen:
a. een omschrijving van het handelen of nalaten dat aanleiding is tot het instellen van het onderzoek;
b. de melding dat betrokkene en getuigen kunnen worden gehoord;
c. de melding dat als andere feiten en omstandigheden bekend worden, die van belang kunnen zijn voor het
bepalen van de omvang, aard en ernst van de (vermeende) integriteitsschending, het onderzoek zich kan
uitstrekken tot die feiten en omstandigheden.
G.
1.
2.
3.

Horen van betrokkenen en getuigen
De melder, de betrokken politieke ambtsdrager en getuigen kunnen worden gehoord.
De gesprekken worden gehouden door minimaal twee personen.
Er wordt een gespreksverslag opgemaakt en ondertekend door de onderzoekers en de
getuigen/betrokkene.
4. De gehoorde krijgt de mogelijkheid om binnen vijf werkdagen schriftelijk te reageren op het verslag.
5. Als de gehoorde weigert te tekenen wordt daarvan melding gemaakt in het verslag. Als de gehoorde dat wil,
wordt er een schriftelijke weergave van de afwijkende mening van de gehoorde bij het verslag gedaan.

H. Aangifte
1. Als er een vermoeden is van een misdrijf doet de burgemeester, na raadpleging van het presidium, aangifte bij
de politie.
2. Vanaf dat moment wordt alle informatie voorgelegd aan de politie, eventueel na overleg met de officier van
justitie.
I. Communicatie
De burgemeester zorgt voor de interne en externe communicatie.
J. Onderzoeksrapport
1. Van het feitenonderzoek wordt een rapport opgesteld dat aan de burgemeester wordt aangeboden.
2. Het onderzoeksrapport bevat de informatie die nodig is om een oordeel te kunnen vormen over het vermoeden
van integriteitsschending en bevat zo nodig aanbevelingen ter voorkoming van integriteitsschendingen.
3. De burgemeester biedt het onderzoeksrapport aan de raad aan.
4. Het onderzoeksrapport wordt rechtstreeks op de agenda van de eerst volgende raad geplaatst. De raad kan
besluiten het rapport in een volgende vergadering te behandelen.
5. Het onderzoeksrapport wordt gelijktijdig aan de betrokken politieke ambtsdrager aangeboden.
6. Wanneer de betrokken politieke ambtsdrager een wethouder is, informeert de burgemeester ook het college
over het onderzoeksrapport.
7. De raad beoordeelt of het onderzoeksrapport aanleiding geeft tot het doen van aangifte en het aannemen van een
motie over of naar aanleiding van het onderzoeksrapport.
K. Registratie
Van gehouden feitenonderzoeken wordt een registratie bijgehouden.
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