
  
Toelichting raadsvoorstel aan de raad van 

de gemeente Roosendaal 

 
Aanleiding 
Door raad en college is de afgelopen periode op diverse manieren aandacht besteed aan het 

onderwerp politieke en bestuurlijke integriteit. Dit heeft geleid tot de nieuwe voorliggende 

gedragscodes.   

De huidige gedragscodes voor raad en college zijn inmiddels meer dan 10 jaar oud en aan 

actualisatie toe. Deze bleken vanwege de abstracte omschrijving in de praktijk ook niet eenvoudig 

toepasbaar.  

Raad en college hebben in eerste instantie gezamenlijk en vervolgens ieder voor zich onder 

begeleiding van bureau Governance & Integrity (G&I) workshops over de nieuw op te stellen 

gedragscodes gehouden. Vervolgens zijn de nieuwe gedragscodes ontwikkeld. Hiervoor zijn de meest 

actuele modellen voor gedragscodes als basis genomen. De drie gedragscodes vormen nu een 

geheel. Samen met het ‘gentle agreement’, dat aan uw leden ter ondertekening wordt voorgelegd, 

bieden zij een hulpmiddel voor de burgemeester om de juiste keuzes te maken bij 

integriteitsvraagstukken. Het gentle agreement is een overeenkomst tussen raadsleden en de 

burgemeester over wat te doen bij (vermoeden van) integriteitsschendingen. 

De afspraken in de gedragscodes zijn geen statisch product. Regelmatig zullen deze tegen het licht 

worden gehouden en zo nodig geactualiseerd. Hierdoor wordt structureel gewerkt aan goede 

besluitvorming voor de gemeente Roosendaal 

 
 
Beoogd effect 
Actuele gedragscodes voor raad, wethouders en burgemeester die dienen als richtsnoer voor het 

handelen van de individuele politieke ambtsdragers en hen ondersteunen bij de invulling van hun 

verantwoordelijkheid voor de integriteit van het openbaar bestuur.  

Het gentle agreement biedt, ter aanvulling op de gedragscodes, een heldere leidraad hoe te handelen 

in geval van een (vermoeden) van schending van de gedragscode.  

Met het Protocol Agressie tegen politieke ambtsdragers van de gemeente Roosendaal kan 

slagvaardig worden opgetreden, mocht er sprake zijn van bedreiging en intimidatie van leden van het 

college of (burger)raadsleden. 

 
Argumenten 
1.1 Uw raad is bevoegd om de gedragscodes voor de drie bestuursorganen vast te stellen 

 

De gemeentewet schrijft voor dat ieder bestuursorgaan zijn eigen gedragscode heeft en dat deze door 

de raad worden vastgesteld. Het presidium heeft op 9 mei 2019 positief geadviseerd over deze codes 

en het bijbehorende gentle agreement.  

 

 

1.2 De gedragscodes voor de drie bestuursorganen zijn zoveel mogelijk vanuit hetzelfde perspectief 

benaderd 

Er zijn wel accentverschillen tussen de gedragscodes. Voor de raad ligt het accent op het maken van 
politieke keuzes, het college van B&W is belast met het dagelijks bestuur. De burgemeester is 
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voorzitter van zowel raad als college en heeft daarnaast een aantal eigen taken, onder andere op het 
gebied van integriteit.  
De concept gedragscodes bevatten bepalingen ten aanzien van: 

- de (schijn van) belangenverstrengeling; 
- de (schijn van) corruptie; 
- gebruik van gemeentelijke faciliteiten en middelen; 
- informatie en de omgang en gang van zaken tijdens vergaderingen; 
- regels rond de vaststelling en handhaving van de gedragscode.   

 
De gedragscodes zijn hiermee iets uitgebreider dan de huidige gedragscodes. Het gebruik van social 
media, de omgang met de tabaksindustrie, de omgang en gang van zaken tijdens vergaderingen en 
bepalingen omtrent de handhaving van de gedragscode zijn nieuw opgenomen.  
 

1.3 Met toevoeging van praktijkvoorbeelden is de gedragscode beter toepasbaar  

De nieuwe concept-gedragscodes zijn per thema uitvoeriger toegelicht en concreet gemaakt met 

voorbeelden van (on)toelaatbare handelingen. De opbouw ten aanzien van de verschillende thema’s 

in de gedragscode is telkens dezelfde. Eerst is een toelichting op het thema opgenomen en 

vervolgens volgen de artikelen. In de bijlagen zijn concrete praktijkvoorbeelden per thema uitgewerkt. 

Verder zijn alle relevante wetgeving, lokale regelingen en uitgesloten (neven)functies in de bijlagen 

opgenomen. 

 

1.4 Het advies van de staatssecretaris VWS over omgang met de tabaksindustrie is opgevolgd 

In november 2015 respectievelijk mei 2016 hebben alle colleges respectievelijk 

gemeentesecretarissen een brief van de staatssecretaris van VWS ontvangen over het WHO-

kaderverdrag inzake tabaksontmoediging. In de brieven worden overheden geadviseerd een passage 

over omgang met de tabaksindustrie in de gedragscodes op te nemen. Dit advies is opgevolgd. 

Opgenomen is dat terughoudend omgegaan wordt met contacten met de tabaksindustrie. Contacten 

met de tabaksindustrie dienen te worden beperkt tot uitvoeringstechnische kwesties. Dit is van belang 

om te voorkomen dat contact met de tabaksindustrie kan leiden tot maatregelen die (in)direct kunnen 

aanzetten tot roken. 

 

2.1 Aanvullende afspraken over het handelen bij een (vermoeden) van schending van de 
gedragscode zijn in het gentle agreement opgenomen 
 
Het gentle agreement, biedt, ter aanvulling op de gedragscode, een heldere leidraad hoe te handelen 

in het geval van een (vermoeden) van schending van de gedragscode.  

Zaken als onpartijdigheid, terughoudende omgang met publiciteit en zorgvuldigheid ten opzichte van 

de vermeende schender zijn hierin opgenomen. Verder zijn voor de diverse rollen (fractievoorzitter, 

raadslid, presidium, griffier, burgemeester, raad etc.) de taken omschreven en de procedure die bij 

een eventueel (vermoeden) van schending van de gedragscode moeten worden gevolgd. Tot slot is 

opgenomen welk orgaan besluit over een eventuele sanctie. Ieder (burger)raadslid wordt gevraagd 

het gentle agreement voor akkoord te ondertekenen.  
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3.1 Met een Agressie protocol kan slagvaardiger opgetreden worden  

Voor personeel werkzaam bij de gemeente Roosendaal is door het college in 2010 het Agressie- 
protocol vastgesteld. Tot dusver was er geen dergelijk protocol voor burgemeester, wethouders en 
raadsleden. Een directe aanleiding om ook voor politieke ambtsdragers en burgerraadsleden een 
agressie protocol op te stellen is er niet. Echter, tijdens de workshop in het kader van de nieuwe 
gedragscode voor raadsleden, is naar voren gekomen dat met een agressie protocol voor politieke 
ambtsdragers slagvaardig kan worden opgetreden, mocht er toch sprake zijn van bedreiging en 
intimidatie van leden van het college of (burger)raadsleden. 
 
Kanttekeningen 
Geen. 
 
Financiën 
Niet van toepassing. 
 
Communicatie 

De nieuwe Gedragscodes worden na vaststelling bekendgemaakt in het Elektronische Gemeenteblad. 

 
 
Vervolg 

Periodiek zullen de Gedragscodes onder de aandacht worden gebracht tijdens bijvoorbeeld 

themabijeenkomsten of workshops. 

Eenmaal per bestuursperiode zullen de gedragscodes geëvalueerd worden. 
 
 
Bijlagen 

1. Concept-Gedragscode voor de wethouders van Roosendaal  

2. Concept Gedragscode voor de burgemeester van Roosendaal 

3. Concept Gedragscode voor de (burger)raadsleden van Roosendaal 

4. Gentle agreement over de handhaving van de integriteit van de politiek 

5. Protocol Agressie tegen politieke ambtsdragers van de gemeente Roosendaal 

6. Brief secretaris-generaal website en protocol omgang met tabaksindustrie 

 

 


