Verslag
Commissie Integriteit
Verslag van de vergadering van de Commissie Integriteit, gehouden in de Admiraliteitszaal van het
Provinciehuis te Middelburg op 27 juni 2016 van 16.00 – 17.15 uur
Voorzitter:

R.A.J. Schonis

Aanwezig zijn de leden:

T. van Gent, P. van Dijk en J.H. Verburg

Tevens zijn aanwezig:

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

Verhinderd:

A.I.G. Dorst

1

Opening
De voorzitter opent de vergadering. De heer Dorst is verhinderd.

2

Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.

3

Vaststellen conceptverslag van vergadering 16 december 2015
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

Bespreken voortgang actiepunten integriteit
De actiepunten worden doorgenomen.
1 (thema integriteit wordt tenminste jaarlijks geagendeerd): staat vandaag op de agenda.
2 (jaarlijkse rapportage via jaarverslag van de cvdK): gerealiseerd met passage over 2015
3 (register van nevenfuncties): na een recente check bleek dat een drietal plv. burgercommissieleden nog niet was opgenomen in het overzicht op de website. Dit wordt nu
rechtgetrokken.
7 (integriteitsbrief in aanloop naar verkiezingen): toegevoegd wordt dat in deze brief wordt gemeld
dat partijen verschillende eisen stellen aan kandidaat-statenleden, zoals bijvoorbeeld het vragen
van een verklaring omtrent het gedrag.
9 (geschenkenregister): tot nu toe zijn er geen meldingen binnengekomen.

5

Vaststellen Rapportage commissie Integriteit 2015
De rapportage wordt vastgesteld en wordt toegezonden aan de commissie Bestuur. De heer Van
Gent merkt op dat met het vertrek van mevrouw Evertz de commissie geen vrouwelijke leden meer
heeft. De commissie besluit dat bij een volgende vacature de voorkeur bestaat voor een vrouw 1.

6

Terugblik op het afgelopen half jaar
De voorzitter meldt uit de recente vergadering van de commissie Bestuur, waar de garantstelling
voor een coöperatie is besproken, dat een lid daar heeft verzocht dat een statenlid (tevens
voorzitter van deze organisatie) zich van stemming over dit statenvoorstel te onthouden. De
commissie vindt het – tijdelijke - voorzitterschap van een dergelijke coöperatie een verkeerd beeld

1

In het instellingsbesluit van 26 maart 2015 is bepaald dat de commissie integriteit bestaat uit ten minste
drie statenleden en ten hoogste een aantal statenleden dat overeenkomt met de helft van het aantal
Statenfracties. Tenminste een derde van het aantal leden van de commissie is tevens lid van het Presidium.
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kan geven over Provinciale Staten en pleit ervoor dat statenleden zich goed rekenschap geven van
de uitstraling die dit kan hebben op de provinciale politiek. De commissieleden geven verschillende
voorbeelden van oplossingen die gevonden zijn in situaties om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, zoals schuiven van commissies, veranderen van woordvoerderschap,
het niet uitvoeren van bepaalde werkzaamheden voor een werkgever tot het stoppen met bepaalde
bestuursfuncties. Een statenlid kan zich de vertegenwoordiger en belangenbehartiger voor een
bepaalde groep voelen, en uit deze overweging een voorzitterschap accepteren. Fractievoorzitters
kunnen een rol spelen in vergelijkbare situaties. Dit punt zal als onderwerp worden meegenomen in
de jaarlijkse bijeenkomst.
De heer Van Gent vraagt of de commissie Integriteit ook moet spreken over situaties waarin de
betrouwbaarheid van Gedeputeerde Staten of statenleden aan de orde wordt gesteld. Er zijn
meerdere mogelijkheden afhankelijk van de situatie: aan de orde stellen in de politieke arena of
bijvoorbeeld in het Presidium.
De heer Verburg informeert of er nog Wob-verzoeken zijn ontvangen. De heer Polman geeft aan dat
er op dit moment niets speelt, nadat op een eerder verzoek gegevens zijn verstrekt.
7

Studiebijeenkomst over integriteit: datumvoorstel 9 december 2016 (één dagdeel)
De voorzitter noemt gebruik van social media, en relatie met de achterban als mogelijke thema's
voor de studiebijeenkomst. De heer Van Gent vindt voor een volgende bijeenkomst ook de omgang
met de reguliere media een geschikt onderwerp. De heer Polman doet de suggestie vooraf een
enquête te houden onder de statenleden, die vervolgens tijdens de bijeenkomst wordt
gepresenteerd. Hij doet tevens een voorstel voor een inleider die goed de spiegel kan voorhouden.
Ieder bepaalt voor zich zijn eigen norm over integriteit, het gesprek gaat over het
gemeenschappelijk kader.
De commissie stemt in met het benaderen van een bureau om deze dag mede te organiseren en
geeft de voorzitter hat mandaat hiermee aan de slag te gaan. De datum wordt bepaald op 2
december nm. Het programma zal bestaan uit een algemeen deel, één thema om uit te diepen en
een voorafgaande enquête. De volgende vergadering kan de opzet van het programma nader
worden doorgesproken.

8

Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

9

Datum volgende vergadering
De volgende vergadering wordt bepaald op 14 november 2016, 16.00 uur.

10

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 17.15 uur.
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