Verslag
Commissie Integriteit
Verslag van de vergadering van de Commissie Integriteit, gehouden in het Provinciehuis te Middelburg op
27 november 2017 van 16.00 – 17.30 uur
Voorzitter:

R.A.J. Schonis

Aanwezig zijn de leden:

A.I.G. Dorst, T. van Gent, P. van Dijk en J.H. Verburg

Tevens zijn aanwezig:

P. Joosse (Statengriffier) en M.E. Trimpe (commissiegriffier)

1

Opening
De voorzitter opent de vergadering. De heer Polman (CvdK) is verhinderd.

2

Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.

3

Vaststellen conceptverslag van vergadering 3 april 2017 en bespreken voortgang actiepunten
integriteit
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
 De heer Verburg spreekt zijn waardering uit voor de bijeenkomst over informatieveiligheid.
 De heer Joosse meldt t.a.v. het inzien van statenleden van alle GS-stukken, dat er een – door het
college vast te stellen - gedragslijn in ontwikkeling is. Deze wordt eerst aan deze commissie
voorgelegd.
De openstaande actiepunten worden doorgenomen.
Actiepunt 2: de heer Joosse meldt dat de cvdK op korte termijn voorafgaand aan de verkiezingen een
bijeenkomst organiseert voor besturen van politieke partijen.
Actiepunt 4: geen geschenken boven de grens van 50 euro gemeld. De commissie besluit via een
gesprek door de voorzitter met de heer Polman nadere toelichting te vragen hoe het college omgaat
met relatiemanagement en uitnodigingen. De voorzitter zal dit na afloop terugkoppelen aan de
commissie.

4

Terugblik op het afgelopen half jaar
De voorzitter vraagt waar de commissieleden en fracties tegenaan zijn gelopen, en eventuele
leerpunten.
Een lid vraagt hoe wordt omgegaan met provinciale ambtenaren die ook politiek actief zijn. Hij krijgt
daar vragen over. Is er oog voor in de organisatie? Dit punt is een bevoegdheid van GS, en ook de
vorige vergadering aan de orde geweest. De commissie besluit dat de voorzitter dit zal opnemen met
de heer Polman. Vervolgens brengt een lid de beeldvorming van belangenverstrengeling rond
inbreng van fracties bij bepaalde onderwerpen in. Zeker bij eenmansfracties is het lastig om dit altijd
te vermijden, zeker wanneer de visie op een bepaald onderwerp kern van het verkiezingsprogramma
is. De Statengriffier geeft aan dat nieuwe statenleden bij aantreden een gesprek met voorzitter PS en
Statengriffier hebben, waarin dit aan de orde komt. Daarnaast is bijvoorbeeld toegestaan dat
statenleden hun lidmaatschap combineren met zitting in een gemeenteraad.
De wijze waarop statenleden omgaan met het vertegenwoordigen van hun achterban kan schuren,
vindt de commissie. Het heeft de voorkeur om te voorkomen dat verwachtingen naar buiten worden
gewekt. Daarvoor is het gewenst bepaalde bestuursbanden te beëindigen bij aanvang van het
statenlidmaatschap. Het ‘zich bewust zijn’ is een eerste stap, en verder is dit iets dat zich goed leent
voor discussie binnen de fracties. De signaleerfunctie van deze commissie is belangrijk. Mogelijk is
deze bewustwording een goed thema voor de jaarlijkse bijeenkomst.
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5

Jaarlijkse bijeenkomst voor PS in het kader van integriteit: ervaringen met bijeenkomst
informatieveiligheid en bepalen thema voor 2018
In navolging van het vorige agendapunt besluit de commissie om komend jaar de themabijeenkomst
te houden in het licht van voorkomen van belangenverstrengeling. De handreiking Integriteit voor
politieke ambtsdragers bevat voldoende casussen om een gedeeld beeld aan te reiken aan de
Zeeuwse Staten. De vraag is ook of statenleden met extra kennis of een bepaalde relatie in de fractie
bij de voorbereiding op onderwerpen zich buiten de discussie moeten houden, net zoals zij in
commissie of Statenvergadering zouden doen. Daarnaast vindt de voorzitter ondermijning een
onderwerp om op in te gaan; de invloed van de onderwereld op openbaar bestuur en de politiek vindt
hij zorgwekkend.
De Statengriffier zal bij zijn collega’s nagaan of zij ervaring hebben met bureaus om op het thema
‘voorkomen belangenverstrengeling’ een bijeenkomst te organiseren. In de voorjaarsvergadering
2018 zal een voorstel worden neergelegd voor een plenaire bijeenkomst in het najaar.

6

Verkiezingen en integriteit
De commissie neemt kennis van de brief van de CvdK aan de Zeeuwse burgemeesters.

7

Rondvraag
Een lid kaart aan hoe omgegaan moet worden met uitnodigingen voor bepaalde activiteiten, zoals
concerten of sportactiviteiten. Dit heeft een directe relatie met het sponsorbeleid, waar in de Staten en
de commissie Economie discussie over is geweest. Zijn visie is dat een uitnodiging of entreekaart alleen
geaccepteerd kan worden als het functioneel is. Andere leden menen dat uit het oogpunt van de
controlerende taak van PS en als netwerkbijeenkomst het ingaan op uitnodigingen meerwaarde heeft.
De commissie besluit de volgende vergadering gedeputeerde De Bat uit te nodigen om in beslotenheid
de commissie te informeren hoe sponsoring werkt.

8

Datum volgende vergadering
De volgende vergadering is op maandag 5 maart 2017, 16.00 – 17.30 uur.

9

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 17.30 uur.
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