Protocol Integriteit GBLV/Gemeentebelangen

Doel
Eén van de kernwaarden van GBLV is integriteit. Om integer gedrag van bestuursleden,
wethouders, fractieleden en kandidaat raadsleden bij GBLV te stimuleren, te ondersteunen
en bewust wording hierover te creëren geldt dit protocol.
Integriteit
Integer gedrag is gedrag en handelen dat in overeenstemming is met de normen en
waarden van de partij en/of algemeen aanvaarde fatsoensnormen, toegesneden op de aard
van de activiteiten van de partij.
Integriteitsverklaring
Bestuursleden, wethouders, fractieleden, kandidaat raadsleden, de Vertrouwenspersoon, de
leden van de Integriteitscommissie, medewerkers en overige leden die een functie binnen
GBLV vervullen, dienen de Integriteitsverklaring van GBLV te onderschrijven en te
ondertekenen.
De integriteitsverklaring wordt opgesteld door het bestuur en verwijst tevens naar een
nadere detaillering/handreiking van het protocol.
Integriteitscommissie
Uitgangspunten:
-

-

De Integriteitscommissie is een ambassadeur voor integriteit. Door integriteit op de
agenda te zetten, bespreekbaar te maken, zichtbaar te zijn en het gesprek aan te
gaan met (bestuurs)leden, (kandidaat) raadsleden en medewerkers van GBLV
stimuleren en ondersteunen zij integer gedrag.
De Integriteitscommissie is een laagdrempelige en toegankelijke vertrouwens
commissie
De Integriteitscommissie zal waar nodig expertise inhuren om complexere
vraagstukken het hoofd te bieden
De Integriteitscommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan (bestuurs)leden
en (kandidaat) raadsleden over integriteitskwesties
De Integriteitscommissie heeft een geheimhoudingsplicht
De commissieleden zitten op persoonlijke titel in de commissie

-

-

De commissieleden hebben de Integriteitsverklaring ondertekend.
Commissieleden worden benoemd door het bestuur
De Integriteitscommissie bestaat uit 3 leden van GBLV en bestaat bij voorkeur uit een
zo breed als mogelijk samengesteld geheel van diverse functies binnen de partij
(leden, bestuur, fractie).
Indien de gemelde integriteitskwestie een van de leden van de Integriteitscommissie
betreft, trekt dit lid zich tijdens de behandeling terug uit de commissie.

Melden integriteitskwesties
Alle leden en medewerkers kunnen integriteitskwesties melden bij de leden van de
Integriteitscommissie.
Het bestuur maakt de namen van de leden van de commissie bekend op de site van de
partij.

Werkwijze
1. Een integriteitskwestie wordt gemeld bij een van de leden van de
Integriteitscommissie.
2. De Integriteitscommissie zorgt voor analyse van en de juiste feiten over de melding
3. De Integriteitscommissie hanteert indien nodig het afwegingskader uit hoofde van de
statuten van GBLV om tot een advies te komen:
Volgens de statuten kan het bestuur van GBLV tot schorsing van een lid overgaan, op
basis van de volgende gronden:
a. Overtreding van statuten, reglementen en besluiten
b. Benadeling van de Vereniging of van haar leden.
Het bestuur is ook het bevoegde orgaan voor royement van een lid, wethouder,
fractielid of kandidaat raadslid. Dit kan alleen als betrokkene de reglementen,
regelingen, besluiten en/of voorwaarden, vastgesteld door de ledenvergadering niet
naleeft.
4. De Integriteitscommissie formuleert een advies aan het bestuur
5. De Integriteitscommissie verzoekt het bestuur om een terugkoppeling van
handelswijze over het advies
6. De integriteitscommissie blijft verantwoordelijk voor de afhandeling van een
integriteitsmelding totdat het bestuur een besluit over de betrokken
integriteitsmelding heeft genomen. Na het bestuursbesluit sluit de
integriteitscommissie het dossier.
7. Het bestuur is richting de melder verantwoordelijk voor eventuele nazorg.
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Bijlage bij Protocol Integriteit GBLV/Gemeentebelangen

Integriteitsverklaring leden GBLV/Gemeentebelangen
Hierbij verklaart ondergetekende bekend te zijn met de kernwaarde van GBLV dat integriteit
bij het uitoefenen van diens functie onvoorwaardelijk gewaarborgd moet zijn.
Tevens verklaart hij/zij op de hoogte te zijn van en bij het uitoefenen van zijn/haar functie
zal worden gehandeld overeenkomstig naar de uitgangspunten van de “Handreiking
integriteitstoetsing van kandidaten voor decentrale politieke partijen (inclusief
modelgedragscodes) ” zoals opgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties”.
De handreiking is digitaal beschikbaar op de website
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/04/29/handreikingintegriteit-van-politieke-ambtsdragers-bij-gemeenten-provincies-en-waterschappen
Ondergetekende is er tevens van op de hoogte dat binnen GBLV een Integriteitscommissie
bestaat die belast is met de toetsing van integer handelen.
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