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Is preventief toezicht van de provincie op het voorstel van toepassing? Nee
Gevraagde beslissing(en)
1.
2.

De gedragscode voor de gemeenteraad van Langedijk vast te stellen;
De gedragscode voor de gemeenteraad van Langedijk, vastgesteld op 25 november 2008, in te
trekken voor zover deze van toepassing is op raadsleden.

Inleiding
De gemeenteraad heeft de wens uitgesproken om de gedragscode te actualiseren.
Beoogd resultaat
Integer functioneren door (burger)raadsleden.
Argumenten
1.1 Een gedragscode kan een bijdrage leveren aan integriteit in het openbaar bestuur.
Primair gaat het om houding en gedrag van de (burger)raadsleden. Een gedragscode heeft
een ondersteunende functie als leidraad, toetssteen en bevordert tevens de bewustwording.
Maar ook de mogelijkheid om bij het bespreken van dilemma's geen drempel te ervaren
draagt daar aan bij. Collega, raadsleden, de burgemeester en de griffier zijn daarbij allen van
betekenis.
1.2 Het is belangrijk dat een gedragscode aansluit bij de actualiteit.
De vorige gedragscode stamt uit 2008. Deze sluit onvoldoende aan bij de toenemende
aandacht die er bestaat voor het thema integriteit. Zo heeft de burgemeester de wettelijk taak
om de bestuurlijke integriteit van de gemeente te bevorderen. Integriteit binnen het openbaar
bestuur is een belangrijk thema. Integer bestuur versterkt het vertrouwen van de samenleving
in de volksvertegenwoordigers.
1.3 De gedragscode sluit aan bij de gedragscode van Heerhugowaard
In het kader van de harmonisatie in de aanloop naar de voorgenomen bestuurlijke fusie met
de gemeente Heerhugowaard, is het wenselijk om een vergelijkbare gedragscode vast te
stellen.
2. Het is onwenselijk om twee gedragscodes te hebben.
Kanttekeningen
1. Het hebben van een gedragscode vormt op zichzelf geen waarborg voor integer bestuur.

Communicatie

Publicatie op de gebruikelijke wijze.
Participatie (Interactief werken)
Niet van toepassing.
Financiën
Opleiding, vorming en training wordt bekostigd uit het scholingsbudget van de raad.
Preventief toezicht
Niet van toepassing.
Vervolgstappen
Na vaststelling van de nota vormt deze een leidraad en toetssteen bij het bevorderen van integer
bestuur in de gemeente Langedijk.
De burgemeester gaat individuele gesprekken voeren vanuit haar wettelijke verantwoordelijkheid,
Daarnaast krijgt het thema aandacht middels opleiding, vorming en training.
Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
1

Gedragscode Langedijk 2020.

Bijlagen ter informatie
Niet van toepassing.

Burgemeester en Presidium van Langedijk,

R. Vennik (namens het presidium)
griffier

Raadsvoorstel

L.A.M. Kompier
burgemeester
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Gedragscode voor de gemeenteraad van Langedijk

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en het presidium van 24 januari 2020;
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en de Kieswet

b e s l u i t:

1.
2.

de gedragscode voor de gemeenteraad van Langedijk vast te stellen;
de gedragscode voor de gemeenteraad van Langedijk, vastgesteld op 25 november 2008, in te
trekken voor zover deze van toepassing is op raadsleden.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 25 februari 2020.
de raadsgriffier

R. Vennik

de voorzitter

L.A.M. Kompier

