Processtappen integriteitsschendingen politieke ambtsdragers
gemeente Oost Gelre

Op basis van de Gedragscode integriteit raadsleden gemeente Oost Gelre 2017 en de Gedragscode
integriteit burgemeester en wethouders gemeente Oost Gelre 2017 gelden de volgende
processtappen. Gebaseerd op maatwerk en vertrouwelijk handelen.
Ingeval van een vermoeden van een integriteitsschending worden de volgende stappen doorlopen:
1.  Iemand heeft een vermoeden van integriteitsschending door een raadslid of wethouder en neemt
hierover contact op (mondeling of schriftelijk) met de burgemeester en bespreekt de aard van het
vermoeden.
2.  Anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen.
3.  Indien het vermoeden de burgemeester betreft neemt betrokkene contact op (mondeling of
schriftelijk) met de waarnemend raadsvoorzitter en bespreekt de aard van het vermoeden.
4.  De waarnemend raadsvoorzitter informeert het seniorenconvent over het vermoeden.
5.  Afhankelijk van de uitkomst van het gesprek met de melder neemt de burgemeester/waarnemend
raadsvoorzitter contact op met de persoon en nodigt hem/haar uit voor een gesprek.
6.  De griffier of de integriteitsfunctionaris bieden ambtelijke ondersteuning.
7.  Van dit gesprek wordt een kort verslag gemaakt en ter goedkeuring voorgelegd aan het betrokken
raadslid, collegelid of de burgemeester.
8.  Per geval wordt bekeken welke vervolgstappen noodzakelijk zijn. De waarnemend raadsvoorzitter
doet dit in overleg met het seniorenconvent.
9.  De burgemeester/waarnemend voorzitter van de gemeenteraad stellen de melder en het
betrokken raads- of collegelid en het seniorenconvent op de hoogte van de afhandeling.
10. De integriteitsfunctionaris/griffier houdt een register bij waarin de meldingen van mogelijke
integriteitsschendingen worden vermeld.
11. Bij ernstige integriteitsschendingen informeert de burgemeester/waarnemend raadsvoorzitter het
seniorenconvent/college en de Commissaris van de Koning ingeval het een integriteitsschending
van de burgemeester betreft.
12. Periodiek (1 maal per jaar) worden de raad en het college geïnformeerd over de in het afgelopen
jaar ontvangen meldingen en de afhandeling daarvan.
13. In gevallen waarin het stappenplan niet voorziet of waarbij de toepassing niet duidelijk is, vindt
overleg plaats met het seniorenconvent.

