
 

 

 

 

 

 

 

 

Riedsútstel 
 

 

Ried : 22 april 2021 

Agindapunt : 19 

Status : Mening vormend/Besluitvormend 

Program : Programma 0 - Bestuur en ondersteuning 

Eardere behandeling : - 

Portefúljehâlder : Dhr. O.F. Brouwer  

Amtner : Mevr. T. Tamminga 

Taheakke : Bijlage 1 - Gedragscode burgemeester en wethouders  

                Achtkarspelen 2021 

Bijlage 2 - Gedragscode voor bestuurders uit 2015 

Saaknûmer :  

 

 

Underwerp 

Gedragscode burgemeester en wethouders Achtkarspelen 2021 

 
 

Wy stelle jo foar te besluten om: 

De ‘Gedragscode burgemeester en wethouders Achtkarspelen 2021’ vast te stellen. 
 

 

Koarte gearfetting 

Op voorstel van het college van B&W wordt de gemeenteraad gevraagd de Gedragscode 

burgemeester en wethouders Achtkarspelen 2021 vast te stellen. De gedragscode uit 2015 

komt daarmee te vervallen.  

 

Foech ried  /kolleezje: 

Het vaststellen van de gedragscode is op grond van artikelen 41c, tweede lid, en 69, tweede 

lid, van de Gemeentewet een bevoegdheid van de gemeenteraad. 

 

Ynlieding 

Voor de bestuurders was, net als voor de raadsleden, een gedragscode vastgesteld in 2015. 

Na bespreking in het presidium is de wens ontstaan om naast een nieuwe gedragscode voor 

de raadsleden ook voor de bestuurders de gedragscode te actualiseren. Dit is gedaan aan de 

hand van de modelgedragscode van de VNG. 

 

Histoarje 

In 2015 heeft de raad de oude gedragscode vastgesteld. 

 

Te berikken effekt 

We willen een actuele gedragscode integriteit voor burgemeester en wethouders. Ten 

opzichte van de oude gedragscode is er een aantal veranderingen. Het gaat hierbij om de 

volgende zaken die opgepakt zijn: 

• Publiceren op website van:  

o ontvangen geschenken; 

o deelname aan evenementen, excursies en reizen die op kosten van anderen dan 

de gemeente worden gemaakt; 

o verslagen van buitenlandse reizen; 

o declaraties. 
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De bestuurders maken weinig tot niet gebruik van deelname aan reizen, evenementen en 

excursies op kosten van anderen. Überhaupt zijn de bestuurders terughoudend ten aanzien 

hiervan ook als het op kosten van de gemeente is. Voor wat betreft het ontvangen van 

geschenken geldt ook hierbij dat hier weinig sprake van is. Een enkele keer ontvangt een 

bestuurder als dank voor aanwezigheid bij een opening bijvoorbeeld een bos bloemen of iets 

dergelijks.  
 

De collegeleden ontvangen op grond van hun rechtspositie een onkostenvergoeding. Hiervan 

dienen de collegeleden diverse zaken te betalen, afspraken daarover staan in de 

‘Introductiegids voor wethouders’. Daarin is een lijst opgenomen van zaken die onder de 

onkostenvergoeding vallen en dus niet te declareren zijn. Overige zaken kunnen bestuurders 

(denk met name aan reis- en verblijfskosten) wel declareren. De hiervoor genoemde lijst is 

ook opgenomen in het aanstellingsbesluit van de burgemeester. 

De kosten die nog wel gedeclareerd zijn, worden gepubliceerd.  
 

De nevenfuncties en neveninkomsten werden al gepubliceerd op de website. 
 

Arguminten 

Een actuele gedragscode geeft duidelijkheid aan bestuurders wat er van hen verwacht wordt. 

Daarnaast is de vernieuwde werkwijze meer transparant, doordat meer informatie op de 

website gepubliceerd wordt. 
 

Alternativen 

Het alternatief is om deze gedragscode niet, of op verzoek van de raad gewijzigd, vast te 

stellen.  
 

Kanttekenings / risiko’s 

Er zijn geen risico’s te benoemen t.a.v. het vaststellen van deze gedragscode.  
 

Finânsjes 

Het vaststellen van deze gedragscode heeft geen financiële consequenties. 
 

Ynwenners- en oerheidspartisipaasje 

Bij de totstandkoming van deze gedragscode is geen sprake van inwoners- of 

overheidsparticipatie. 
 

Kommunikaasje 

De gedragscode wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website. 
 

Yntegraliteit 

Dit advies hangt samen met de gedragscode van de raad die tijdens deze vergadering ook 

wordt geactualiseerd en vastgesteld. Bij het besluit over de gedragscode van de raad wordt 

de oude gedragscode van de raad en het college ingetrokken.  

 

Buitenpost, 1 april 2021 

 

het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen, 

 

secretaris, 

 

dhr. mr. M.P. de Jong 
 

burgemeester, 

 

dhr. mr. O.F. Brouwer 

 

 

 

 



 

 

 

 

Riedsbeslút  

 

 

De raad van de gemeente Achtkarspelen; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 1 april 2021, 

punt nr.: 19; 

 

 

Beslút: 

 

De ‘Gedragscode burgemeester en wethouders Achtkarspelen 2021’ vast te stellen. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad 

van de gemeente Achtkarspelen van 22 april 2021. 

 

 

 

De griffier, 

 

 

 

 

Mevr. R. de Vries-Mulder 

 

 

De voorzitter, 

 

 

 

 

Dhr. mr. O.F. Brouwer 

 

 

 

 


