Statencommissie
Integriteit
Rapportage commissie Integriteit over 2017
Algemeen
De commissie Integriteit is door Provinciale Staten op 26 maart 2015 ingesteld, als uitvloeisel van de
door Provinciale Staten vastgestelde gedragscode integriteit politieke ambtsdragers 2015.
De gedragscode integriteit politieke ambtsdragers 2015 voorziet in een aantal mogelijkheden om
integriteitsonderwerpen aan de orde te stellen:
 Voor persoonsgerelateerde, concrete integriteitskwesties zijn de commissaris van de Koning en de
statengriffier aangewezen als contactpersoon integriteit;
 Voor algemene integriteitskwesties zijn er de contactpersonen integriteit en een commissie
Integriteit.
Doel van de commissie Integriteit is een steeds verdergaande bewustwording van de integriteit van
politieke ambtsdragers te bewerkstelligen. De commissie heeft vooral een ambassadeursrol waar het
gaat om integriteit voor politieke ambtsdragers, zorgt voor het periodiek bespreekbaar maken en
evalueren van het thema en vormt een aanspreekpunt voor niet op een individuele persoon toegespitste
integriteitskwesties aangaande politiek ambtsdragers.
De taken van de commissie zijn benoemd in de gedragscode en het instellingsbesluit. Tevens is de
commissie, waar het gaat om de integriteit van kandidaat-gedeputeerden, belast met het
benoemingsadvies aan de Staten.
Samenstelling
De heren Van Dijk, Dorst, Van Gent, Schonis en Verburg zijn door Provinciale Staten benoemd tot lid
van de commissie Integriteit voor de statenperiode 2015 – 2019. De heer Schonis is voorzitter. De
commissaris van de Koning en de statengriffier zijn in principe alle vergaderingen aanwezig.
Vergaderingen van de commissie Integriteit
De commissie Integriteit heeft in 2017 twee keer vergaderd, op 3 april en 27 november.
3 april 2017:
 De actiepunten van de commissie Integriteit, volgend uit de gedragscode, worden doorgenomen.
 Enkele (al dan niet fictieve) casussen worden besproken.
 De commissie bespreekt het onderwerp voor een studiebijeenkomst voor Provinciale Staten.
 De jaarrapportage wordt vastgesteld.
27 november 2017:
 De voortgang op de actiepunten wordt doorgenomen.
 Enkele casussen worden besproken.
Vastgestelde verslagen van de commissievergaderingen worden ter kennisneming geagendeerd voor de
commissie Bestuur.
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Studiebijeenkomst voor Provinciale Staten
Op 22 september 2017 werd een bijeenkomst voor Provinciale Staten georganiseerd. De inhoud van de
middag was informatieveiligheid, waarbij houding en gedrag van leden van Provinciale Staten centraal
stonden. De deze middag werd ondersteund door externe deskundigen.

Vastgesteld op 5 maart 2018

Mr. ing. R.A.J. Schonis
Voorzitter Commissie Integriteit
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Taken van de commissie Integriteit, volgens het instellingsbesluit






het vervullen van een ambassadeursrol waar het gaat om integriteit voor politieke ambtsdragers.
er voor te zorgen dat het onderwerp integriteit voor politieke ambtsdragers periodiek bespreekbaar
gemaakt en geëvalueerd wordt.
een aanspreekpunt vormen voor niet op een individuele persoon toegespitste integriteitskwesties
aangaande politiek ambtsdragers.
het fungeren als klankbord op initiatief van de commissaris van de Koning omtrent het
integriteitsonderzoek voor de benoeming van gedeputeerden.

