Verslag
Commissie Integriteit
Verslag van de vergadering van de Commissie Integriteit, gehouden in de Isabella van der Stringekamer van
het Provinciehuis te Middelburg op 8 juli 2015 van 9.00 – 10.15 uur
Aanwezig zijn de leden:

P. van Dijk, A. Evertz, T. van Gent, R.A.J. Schonis (voorzitter) en J.H.
Verburg

Tevens zijn aanwezig:

J.M.M. Polman, P. Joosse en M.E. Trimpe (commissiegriffier)

1

Opening
De heer Polman (cvdK) opent de vergadering en verwijst naar de gedragscode die in de vorige
statenperiode is vastgesteld. Op basis daarvan werd in de eerste vergadering van de huidige
statenperiode besloten tot het instellen van een commissie Integriteit, met als doel de discussie over
integriteit te bevorderen en eventuele kwesties in zijn algemeenheid te bespreken. Tevens is in het
Reglement van Orde van Provinciale Staten opgenomen dat hij rapporteert over de toetsing van
kandidaat-gedeputeerden. Spreker geeft aan dat ook de verwachtingen van de leden over deze
commissie en de werkwijze vandaag onderwerp van gesprek kunnen zijn.

2

Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

Kiezen van voorzitter
De heer Schonis wordt bij acclamatie gekozen tot voorzitter van deze commissie.

4

Rapportage van cvdK inzake integriteitstoets kandidaat-gedeputeerden
De heer Polman (cvdK) licht de brief toe. Aan de hand van een vragenlijst zijn de kandidaten
bevraagd door Berenschot, welk bureau ook openbare gegevens heeft opgevraagd. Op basis van
de verslagen van deze gesprekken heeft spreker open in en intensief met de kandidaten gesproken
over punten die van invloed kunnen zijn op het functioneren als gedeputeerde, in aanwezigheid van
de Kabinetschef voor de verslaglegging. Het gesprek zorgt ook voor aanscherping van de
kandidaten zelf, bijvoorbeeld in verband met zaken die familieleden aangaan. De verslagen zijn
voorgelegd aan de kandidaat-gedeputeerden, en worden niet verspreid. Spreker heeft geen punten
gevonden die hier gemeld moeten worden in relatie tot de kandidaten. Hij wil overigens in het
nieuwe college een aantal in acht te nemen punten regelmatig bespreken, zoals declaratieregels,
nevenfuncties en uitnodigingen. De Statengriffier en spreker hebben ook met statenleden
gesprekken gevoerd over nevenfuncties. Mocht het nodig zijn, dan kunnen bepaalde situaties
geanonimiseerd door deze commissie worden besproken.
De voorzitter kan zich voorstellen dat, wanneer er binnen een jaar een integriteitskwestie in het
college zou spelen, er inzicht wordt gegeven in de gespreksverslagen rond de integriteitstoets. De
heer Verburg geeft aan dat een integriteitstoets met name de bewustwording bevordert.
De commissie Integriteit rapporteert aan Provinciale Staten over deze toets door de cvdK en besluit
de brief van de cvdK door te zenden aan Provinciale Staten. De voorzitter kan dit in de vergadering
procedureel toelichten, inhoudelijk is het aan de cvdK.

5

Afspraken over werkwijze commissie
Dit punt wordt in de volgende vergadering verder besproken, aan de hand van taken en
bevoegdheden van deze commissie.
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6

Actiepunten volgend uit Gedragscode Integriteit en instellingsbesluit commissie Integriteit
De actiepunten worden achtereenvolgens doorgenomen.
1. Jaarlijks agenderen van thema integriteit
Net als in de vorige statenperiode wordt gedacht aan een discussiebijeenkomsten van een dagdeel,
waarbij algemene casussen worden besproken.
2. Jaarlijkse rapporteren van initiatieven via jaarverslag cvdK
Akkoord.
3. Opstellen en openbaar maken van een register van nevenfuncties Statenleden
Dit register is een deel van de openbaar toegankelijke website van de provincie, waar de door de
statenleden zelf opgegeven nevenfuncties staan vermeld. Hetzelfde geldt voor de gedeputeerden.
4. Bekend maken regels omtrent gebruik e-mail- en internetfaciliteiten en sociale media.
Hier wordt aan gewerkt door de afdeling communicatie en afdeling Informatie en Automatisering
I&A. Er zal worden nagegaan wat in andere provincies al is ontwikkeld. Het punt komt de volgende
keer terug op de agenda.
5. Opstellen register buitenlandse dienstreizen voor de Statenleden
Hiervoor wordt een plaats op de website van de provincie gezocht.
6. Instellen commissie integriteit voor PS, die jaarlijks zal worden geëvalueerd
De eerste evaluatie kan in 2017 plaatsvinden, aan de hand van een kort verslag dat voor de
commissie Bestuur wordt geagendeerd. De commissie Bestuur kan verzoeken dit (eventueel als
hamerstuk) te agenderen voor Provinciale Staten.
7. Integriteitsbrief van Statengriffier aan de aan statenverkiezingen deelnemende partijen
Dit wordt eind 2018 opgepakt voor de eerstvolgende statenverkiezingen. Ook de lijsttrekkers van
nieuwe partijen worden daartoe benaderd.
8. Integriteitstoets kandidaat-gedeputeerden
Deze toets zal in de laatste vergadering van deze commissie in deze statenperiode worden
geëvalueerd.
9. Register melding geschenken boven de € 50 aan statenleden
Het register wordt opgesteld op basis van wat statenleden melden. Er ontstaat een discussie over
hoe om te gaan met uitnodigingen voor bijeenkomsten, een voorbeeld is de VIP-uitnodigingen voor
de finish van de Tour de France-etappe op Neeltje Jans. Besloten wordt hier de volgende keer op
terug te komen.
10. Vervullen van een ambassadeursrol
11. Rapportage aan de commissie Bestuur
De commissie kan dit doen via de verspreiding van de eigen verslagen.

7

Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

8

Datum volgende vergadering
De commissiegriffier zal een datumvoorstel doen.

9

Sluiting
De voorzitter sluit om 10.15 uur de vergadering.
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