
  Gedragscode voor raads- en 
  commissieleden in één oogopslag 
Wij staan midden in de samenleving en zijn daarmee verbonden. Daarin heeft iedereen een 
eigen netwerk. Tegelijkertijd werken we voor het belang van de hele gemeente en gaan we 
over de besteding van publiek geld. Dit brengt dilemma’s met zich mee die raken aan 
integriteit. In de gedragscode staan de uitgangspunten voor het omgaan met deze dilemma’s. 
Onduidelijkheden bespreken we met elkaar om samen te bepalen hoe we daarmee omgaan. 

Voorzieningen en faciliteiten

De iPad, die door de gemeente 
verstrekt wordt, is voor zakelijk 
gebruik. Het is logisch dat we 
met de voorzieningen en faciliteiten 
van de gemeente netjes omgaan. Bij 
declaraties houden we ons 
aan de regels. 

Elkaar

Een respectvolle omgang met 
inwoners en organisaties, tussen de 
collegeleden, commissie- en
raadsleden en met ambtenaren is 
erg belangrijk. Wij bespreken in de 
Krimpenerwaard de inhoud, we 
spelen niet op de persoon. 
We praten met mensen, niet over 
mensen. We beschermen onze 
privacy en die van anderen actief. 

In de Krimpenerwaard zijn we scherp op...

We voorkomen (de schijn van) belangenverstrengeling
Als een persoonlijk belang raakt aan het algemene belang maken we dit bekend bij collega-bestuurders. 
Bovendien bewaren we afstand tot het onderwerp. We stemmen niet mee, doen niet mee aan overleg en zijn 
terughoudend in het optreden als woordvoerder of vertegenwoordiger namens inwoners of organisaties. 
Als regelgeving verandert, dan passen we onze gedragscode daaraan aan. 

Onze nevenfuncties schaden het belang van de gemeente niet 
Wanneer nevenfuncties raakvlakken hebben met de functie als volksvertegenwoordiger, beoordelen we of 
we beide functies kunnen uitvoeren. We letten erop dat nevenfuncties niet leiden tot situaties van (de schijn 
van) belangenverstrengeling of bevoordeling. Zoals de Gemeentewet van ons vraagt, maken we daarom  
onze nevenfuncties en de mogelijke vergoeding daarvoor openbaar en dit overzicht houden we actueel.  

Uitnodigingen, geschenken en giften nemen we niet zomaar aan 
Een uitnodiging nemen we alleen aan als deze een bepaald nut heeft voor de gemeente. Giften en 
geschenken houden we alleen als ze in verhouding staan tot de reden voor het aanbieden ervan. 
Uitnodigingen, geschenken en giften weigeren we als die een tegenprestatie zijn voor een positieve 
beslissing of hier toe kunnen leiden. Ook als het aannemen ervan deze indruk kan wekken, weigeren we het. 

En we gaan bewust en zorgvuldig om met ...

Informatie

Informatie die we via het raads- en 
commissiewerk krijgen, gebruiken 
we alleen voor het doel waarvoor 
het bedoeld is. Nooit om een
persoonlijk of ander voordeel te 
krijgen. In geen geval kiezen we 
ervoor geheime stukken zelf 
openbaar te maken of stukken te 
lekken. 


