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Gevraagde beslissing(en)
De conclusies van het rapport van het Meldpunt melding integriteitsschendingen Langedijk “dat er ten
aanzien van de gemelde gedragingen van de heer H. de Graaf geen sprake is van gedragingen die in
strijd zijn met de beginselen van de Gedragscode bestuurlijke integriteit” over te nemen.
Inleiding
Op 12 augustus 2016 is er door de heer R. Planken een melding gedaan bij het Meldpunt melding
Integriteitsschendingen Langedijk (het Meldpunt). Deze melding had betrekking op een vermoeden
van niet-integer handelen door de heer H. de Graaf, raadslid.
In overeenstemming met de Regeling Meldpunt Integriteitsschendingen Langedijk heeft het Meldpunt
onderzoek gedaan naar deze melding en het daaruit voortkomende rapport aan uw raad aangeboden.
Op grond van artikel 9 van genoemde regeling neemt uw raad een besluit over het rapport, dat wil
zeggen dat een standpunt kan worden ingenomen over de melding en dat daaraan eventueel
gevolgen kunnen worden verbonden.
In de raadsvergadering van 9 mei is het onderwerp van de agenda gehaald, omdat de 11 ingediende
klachten van R.P. over het rapport nog niet in behandeling waren genomen en daardoor niet
geconstateerd kon worden of de klachten de conclusie van het rapport zouden veranderen.
In de forumvergadering op 23 mei is besloten het meldpunt om een reactie op de klachten te vragen.
De klachten en de reactie van het meldpunt kunnen door de gemeenteraad meegewogen worden in
het te nemen besluit.
Beoogd resultaat
Borging van de bestuurlijke integriteit van de bestuurders van Langedijk door uitvoering te geven aan
de gedragscode van de gemeente.
Argumenten
1.1 Het onderzoek is onafhankelijk uitgevoerd
Het onderzoek is conform de regeling uitgevoerd door het onafhankelijke Meldpunt, te weten de heer
drs. J.C. Bekius.
Kanttekeningen
1.1. Het rapport is niet binnen de voorgeschreven 10 plus 4 weken uitgebracht
De melding is gedaan op 12 augustus 2016. De rapport is op 9 januari 2017 gereed gekomen en op
19 januari 2017 aan de raad aangeboden. Hiermee is niet voldaan aan artikel 7 en 8 van de regeling,
waarin staat opgenomen, dat het meldpunt binnen tien weken rapport uitbrengt en dit met een termijn
van vier weken kan verdagen. In het rapport is echter beschreven waarom van deze 10+4 weken
termijn is afgeweken. Aangezien dit ‘ter wille van een zorgvuldige afdoening van de melding’ is gedaan

en in afstemming met de melder en de persoon waarop de melding betrekking heeft, hoeven hieraan
geen consequenties verbonden te worden.
Communicatie
Ten behoeve van de behandeling in mei/juni:
De heer Bekius, voorzitter van het Meldpunt, heeft verzocht om bij de behandeling van het rapport in
de gelegenheid te worden gesteld een toelichting te geven. De heer Bekius is voor de
forumbehandeling uitgenodigd.
De heer Planken, melder bij het meldpunt, is eveneens van de behandeling van het rapport in forum
en raad op de hoogte gesteld.
Ten behoeve van de behandeling in juni/juli:
Er is zowel met het de indiener van de klachten als het meldpunt gesproken over de verdere te volgen
procedures. De heer R.P. en het meldpunt zijn hierbij in kennis gesteld van het moment van
behandeling in forum en raad.
Participatie (Interactief werken)
Niet van toepassing.
Financiën
Niet van toepassing.
Vervolgstappen
Geen.
Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit




Brief met Rapport n.a.v. integriteitsmelding.
Klachten de heer R.P.
Reactie meldpunt op klachten R.P.

Bijlagen ter informatie
-

Regeling Meldpunt melding Integriteitsschendingen Langedijk;
de Gewijzigde gedragscode bestuurlijke integriteit van de gemeente Langedijk 2007.
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Rapport van het Meldpunt melding integriteitsschendingen Langedijk

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van de raadsgriffier van 22 februari 2017, nummer 11;
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Regeling meldpunt
integriteits-schendingen Langedijk en de Gewijzigde Gedragscode bestuurlijke integriteit van de
gemeente Langedijk 2007;

b e s l u i t:

de conclusies van het rapport van het Meldpunt melding integriteitsschendingen Langedijk “dat er ten
aanzien van de gemelde gedragingen van de heer H. de Graaf geen sprake is van gedragingen die in
strijd zijn met de beginselen van de Gedragscode bestuurlijke integriteit” over te nemen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 4 juli 2017.

de raadsgriffier

drs. G.J. de Graaf

de plaatsvervangend voorzitter

H. de Graaf

