
 

Implementatie bestuurlijk integriteitsbeleid Hoogeveen   december 

2016 

Raadsbesluit 

Actie: Vindplaats Belegd bij: Uitgevoerd 

door: 

Wanneer: 

Plaatsen van beide 

gedragscodes op de website 

Artikel 1.2 

gedragscodes 

Juridische Zaken Idem Na vaststelling 

gedragscodes 

Plaatsen van beide 

gedragscodes op overheid.nl 

Artikel 1.2 

gedragscodes 

Juridische Zaken  Idem Na vaststelling 

gedragscodes 

 

Gedragscode integriteit raadsleden Hoogeveen 

Actie: Vindplaats: Belegd bij: Uitgevoerd 

door: 

Wanneer: 

Aanleggen van een register 

voor (neven)functies 

raadsleden en plaatsen op 

de website 

Artikel 2.1 

gedragscode 

raadsleden 

Griffie Idem Na vaststelling 

code 

Aanleggen van een register 

van financiële belangen 

raadsleden en plaatsen op 

de website 

Artikel 2.2  Griffie Idem Na vaststelling 

code 

Spelregels opstellen in 

presidium over de omgang 

met vertrouwelijke 

informatie 

Artikel 3.3  Griffie Idem Na vaststelling 

code 

Aanleggen van een register 

van geschenken met een 

geschatte waarde van meer 

dan € 50,- en plaatsen van 

dit register op de website 

Artikel 4.1 Griffie Idem Na vaststelling 

code 

Plaatsen van deelnames van 

raadsleden aan excursies en 

evenementen van anderen 

dan de gemeente op de 

Artikel 4.2  Griffie Idem Na ontvangst van 

een melding 



website 

Aanleggen van register van 

door raadslid ondernomen 

buitenlandse reizen voor 

rekening van anderen dan 

de gemeente en plaatsen 

op de website 

Artikel 4.3  Griffie Idem Na vaststelling 

code 

Eisen aan inrichting 

financiële en 

administratieve organisatie 

ivm functionele uitgaven. 

Artikel 5.1  Advies&Control 

Samenwerkings-

organisatie  

Teamleider Fin. 

Administratie 

Zsm na 

vaststelling code 

Jaarlijks verantwoording 

afleggen over gevoerde 

beleid 

Artikel 6.2  Burgemeester Juridische Zaken 

doet tekstvoorstel  

In jaarrekening 

Integriteit jaarlijks 

agenderen in het presidium 

Artikel 6.2  Griffie Griffie Uiterlijk  

01-10- 2017 

Bestuurlijke 

integriteitsbeleid 

vierjaarlijks evalueren 

Artikel 6.2  Griffie Griffie Uiterlijk  

31-12-2020 

 



Gedragscode integriteit B&W  Hoogeveen 

Actie: Vindplaats: Belegd bij: Uitgevoerd 

door: 

Wanneer: 

Aanleggen van een register 

voor nevenfuncties leden 

B&W en plaatsen op de 

website 

Artikel 2.1.1 en 

2.1.2 gedragscode 

B&W 

Gemeente-

secretaris 

Beleids- 

coördinator 

Na vaststelling 

code 

Aanleggen van een register 

van financiële belangen 

leden B&W en plaatsen op 

de website 

Artikel 2.1.3 Gemeente-

secretaris 

Beleids- 

coördinator 

Na vaststelling 

code 

Aanleggen van een register 

van geschenken met een 

geschatte waarde van meer 

dan € 50,- en plaatsen van 

dit register op de website 

Artikel 4.1 Gemeente-

secretaris 

Bestuurs-

secretariaat 

(registreren) 

Communicatie 

(publiceren) 

Na vaststelling 

code 

Plaatsen op de website van 

deelnames van leden B&W 

aan excursies en 

evenementen op kosten 

van anderen dan de 

gemeente 

Artikel 4.3  Gemeente-

secretaris 

Bestuurs-

secretariaat 

(aanleveren) 

Communicatie 

(publiceren) 

Na ontvangst van 

een melding 

Eisen aan inrichting 

financiële en 

administratieve organisatie 

ivm functionele uitgaven. 

Artikel 5.1  Eenheid 

Advies&Control  

Samenwerkingsor

ganisatie  

Teamleider Fin. 

Administratie 

Zsm na 

vaststelling 

Aanleggen van register van 

door leden B&W 

ondernomen buitenlandse 

reizen voor rekening van 

anderen dan de gemeente 

en plaatsen op de website 

Artikel 5.3  Gemeente-

secretaris 

Bestuurs-

secretariaat 

(registreren) 

Communicatie 

(publiceren) 

Na vaststelling 

code 

Jaarlijks verantwoording 

afleggen over gevoerde 

beleid 

Artikel 6.2  Burgemeester  Juridische Zaken 

doet tekst 

voorstel 

In jaarrekening 

Integriteit per kwartaal 

agenderen in het college 

Artikel 6.2  Gemeente-

secretaris 

Gemeente-

secretaris 

Na vaststelling 

code 

 

 




