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Onderwerp: analyse van de implementatie van de beleidnota Integriteit 

De raad besluit: 

het college op te dragen: 

1. het onderwerp Integriteit structureel in de organisatie te verankeren door het een steeds 
terugkerend onderwerp te maken in de beleids- en beheercyclus (afdelingsplannen, checksessies, 
jaarverslag). Daarbij is het periodiek agenderen van het onderwerp integriteit essentieel. In 
overleggen, tijdens eedaflegging en tijdens resultaat- en ontwikkelingsgesprekken moet het 
onderwerp aan de orde komen; 

2. zich actief te laten ondersteunen bij het "levend" houden - het in de vezels van de medewerkers 
en van de organisatie laten doordringen van het onderwerp - door de commissie Integriteit die 
beschikt over de benodigde deskundigheid; 

3. verantwoording af te leggen over het gevoerde integriteitsbeleid door middel van een interne 
verantwoording (via de bestuursrapportages en het jaarverslag) als mede door een externe 
verantwoording waarin het college - mede op basis van de input van het jaarverslag van de 
Integriteitscommissie - een overkoepelende bestuurlijke reactie geeft op het gevoerde beleid. 

In leiding: 

Op 2 november 2006 heeft de raad de beleidsnota Integriteit vastgesteld. De Rekenkamercommissie 
van de gemeente Woerden heeft een analyse uitgevoerd met als hoofdvraag: zijn de acties met 
betrekking tot integriteit zoals die zijn opgenomen in de Beleidsnota Integriteit Gemeente Woerden 
daadwerkelijk uitgevoerd? Daarnaast zijn er meer algemene, overkoepelende bevindingen in de 
analyse opgenomen. 

Bevoegdheid: 

De raad was in 2006 bevoegd om de beleidsnota integriteit vast te stellen. De analyse van de reken
kamercommissie dient de controlerende rol van de raad. Door bovengenoemd besluit te nemen, geeft 
de raad opdracht aan het college om de daarin verwoorde acties uit te voeren. 

Beoogd effect: 

Integriteit wordt verankerd in de organisatie van de gemeente Woerden. In de beleids- en beheer
cyclus wordt in het vervolg structureel aandacht besteed aan het onderwerp integriteit. 
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Blad 2 

Argumenten: 

Het college stelt dat integriteit reeds structureel verankerd zit in de beleids- en beheercyclus, maar de 
rekenkamercommissie heeft vastgesteld dat integriteit geen deel uitmaakt van afdelingsplannen, 
bestuursrapportages, jaarverslagen of burgerverslagen. 

Kanttekeningen: 

Structureel aandacht geven aan het onderwerp integriteit is een investering van ambtelijke tijd en 
capaciteit. 

Financiën: 

Het raadsvoorstel heeft geen financiële consequenties. 

Uitvoering: 

Het college wordt opdragen de aanbevelingen uit te voeren. 

Communicatie: 

De rekenkamerbrief analyse van de implementatie van de beleidsnota integriteit zal gepubliceerd 
worden op de webpagina van de Rekenkamercommissie Woerden. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

Raadsbesluit van 2 november 2006; vaststellen van de beleidsnota Integriteit. 

Bijlagen: 

Rekenkamerbrief met onderzoeksbevindingen, bestuurlijk hoor en wederhoor en nawoord met als 
onderwerp 'Analyse van de implementatie van de beleidsnota Integriteit d.d. 17 mei 2011. 

De indiener: 

@tekst-kraan 


