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VOORSTEL

Het AB besluit:
1. Bijgaande afspraken over uitvoering van het integriteitsbeleid vast te stellen en toevoegen als 
bijlage aan de Gedragscode integriteit AB WDODelta;
2. mw. A. Hanse benoemen als Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen voor 
bestuursleden; 
3. dhr. B. Abbing benoemen als Contactpersoon voor klokkenluiders voor bestuursleden.

SAMENVATTING

Met dit voorstel worden enkele procesafspraken vastgelegd ten aanzien van integriteit. Tevens 
wordt voor bestuurders een Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en een 
Contactpersoon voor klokkenluiders benoemd.
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BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT
Heldere afspraken maken over de wijze waarop bestuursleden om kunnen gaan met 
integriteitskwesties en aanspreekpunten organiseren waar bestuursleden terechtkunnen.

KADER
Artikel 6.2 van de Gedragscode integriteit AB WDODelta luidt:
1. Op voorstel van de waterschapvoorzitter maakt het algemeen bestuur in ieder geval

afspraken over:
a. De periodieke bespreking van het onderwerp integriteit in het algemeen en de gedragscode in

het bijzonder; 
b. de aanwijzing van contactpersonen of aanspreekpunten integriteit; 
c. de processtappen die worden gevolgd ingeval van een vermoeden van een

integriteitschending door een politieke ambtsdrager van het waterschap.
2. De afspraken, bedoeld in het eerste lid, maken deel uit van deze gedragscode.

ARGUMENTEN
In het artikel dat hierboven wordt genoemd heeft u de intentie uitgesproken om enkele (nadere) 
afspraken over integriteit vast te leggen. In de bijlage bij dit voorstel wordt daar invulling aan gegeven. 
Het gaat om afspraken op hoofdlijnen. In lijn met die afspraken worden tevens contactpersonen/ 
aanspreekpunten ten aanzien van integriteit benoemd.

De achtergrond van deze afspraken is als volgt.
Het Fractievoorzittersoverleg heeft het onderwerp integriteit besproken. De leden zijn het er over eens 
dat de voorzitter (dijkgraaf) een centrale rol heeft bij uitvoering van het integriteitsbeleid, daar waar het
over het bestuur gaat. Hij is daarmee het eerste aanpreekpunt. Omdat het kan gaan om gevoelige 
kwesties die slechts incidenteel voorkomen, is het gewenst dat dijkgraven, net als burgemeesters en 
CdK’s, zich kunnen laten ondersteunen door deskundigen. Het ministerie van BZK heeft hiervoor het 
Steunpunt integriteit politieke ambstdragers opgericht.

Bestuursleden kunnen echter – om diverse redenen - behoefte hebben aan een onafhankelijke 
gesprekspartner die buiten de (ambtelijke en bestuurlijke) organisatie van het waterschap staat. Die 
kan dienen als klankbord of adviseur. 
Voor medewerkers bestaat al de figuur van onafhankelijke aanspreekpunten. Er is een 
Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen. Daarnaast is er een Contactpersoon voor 
klokkenluiders. Afhankelijk van de aard van de vraag of melding kunnen medewerkers één van beide 
personen benaderen.
Voorgesteld wordt om de Vertrouwenspersoon en de Contactpersoon dezelfde rol te laten vervullen 
voor bestuurders. De huidige vertrouwenspersoon en contactpersoon voor medewerkers hebben 
vanuit hun ervaring aangegeven dat ze verwachten meerwaarde te kunnen bieden aan bestuurders en
dat ze ook bereid zijn deze rol te vervullen. U heeft hen echter alleen benoemd als 
contactpersoon/vertrouwenspersoon voor medewerkers. Via dit voorstel worden zij ook benoemd als 
contactpersoon/vertrouwenspersoon voor bestuursleden.

FINANCIËN
Het inschakelen van deze contactpersoon/vertrouwenspersoon past binnen de bestaande 
overeenkomsten met deze personen en heeft slechts beperkte financiële consequenties (de 
vergoedingen zijn  hoofdzakelijk op declaratiebasis). 

JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN
n.v.t.

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO’S
n.v.t.

OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK
n.v.t.
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COMMUNICATIE 
n.v.t.

VERVOLG / UITVOERING
De nadere afspraken worden als bijlage toegevoegd aan de gedragscode voor bestuurders.
De contactgegevens van de vertrouwenspersoon en de contactpersoon zullen op iBabs worden 
vermeld, zodat die voor bestuursleden makkelijk vindbaar zijn.

BIJLAGEN
Concept-bijlage bij de gedragscode: Nadere afspraken omtrent integriteit

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris, de dijkgraaf,
E. de Kruijk D.S. Schoonman


