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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.

Taken van de commissie Integriteit
De taken van de commissie zijn benoemd in de gedragscode en 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.
Samenstelling
De commissie Integriteit bestond in 2021 uit de volgende statenleden:
,
Naam statenlid
Benoemd door Provinciale Staten op:
mevrouw K. van den Broeke
12 april 2019, lid van commissie Integriteit tot
haar vertrek als statenlid per 8 oktober 2021.
de heer J.J. van Burg
12 april 2019
de heer E.E.P.M. Heerschop
12 april 2019
de heer R.W. Koevoets
12 april 2019
de heer A.G.M. Veraart
12 april 2019
de heer W. Willemse
12 april 2019
mevrouw M.J.A. Reinders-Stijnman
25 september 2020
De heer M.J.J. Janssens
12 november 2021
De heer Heerschop is op 16 oktober 2020 door de commissie Integriteit aangewezen als
voorzitter.
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De commissaris van de Koning en de Statengriffier zijn in principe alle vergaderingen
aanwezig.
Vergaderingen van de commissie Integriteit
De commissie Integriteit heeft in 2021 vier keer vergaderd, op 29 januari, 25 juni, 20
september en 10 december.
Besproken onderwerpen

29 januari 2021
• De commissie bespreekt het jaarverslag van de commissaris van de Koning.
• Nagegaan wordt wat de mogelijkheden zijn om digitaal een training voor
studiebijeenkomst voor PS en GS te organiseren. Er wordt gekozen een digitale
integriteitsworkshop. De training morele oordeelsvorming leent zich alleen voor een
fysieke sessie.
25 juni 2021
• De commissie maakt kennis met de heer H. Groot, externe vertrouwenspersoon voor
politieke ambtsdragers.
• De commissie fungeert als klankbord voor de commissaris van de Koning.
• Er worden enkele al dan niet fictieve casussen ingebracht.
20 september 2021
• De commissie bespreekt een brief van het college over de op handen zijnde invoering
van de Wet openbare overheid.
• De geplande studiebijeenkomst wordt toegespitst op het gesprek als Staten onderling,
over houding en gedragingen die – op zichzelf – zijn toegestaan, maar wel een forse
impact op anderen kunnen hebben. De commissie bereidt deze bijeenkomst verder voor
met onder meer een gesprek van een delegatie met Governance&Integrity.
10 december 2021
• De commissie constateert dat de gehouden training goed is geweest qua insteek,
casussen en wijze van bespreken met respect voor ieders achtergrond. De
geformuleerde gedragingen die voor de deelnemende statenleden duidelijk niet
‘betamelijk’ zijn, en niet passen bij integer statenlidmaatschap zijn in een brief van de
commissie Integriteit aan Provinciale Staten overgebracht.

Vastgestelde besluitenlijsten van de commissievergaderingen én deze jaarrapportage worden
ter kennisneming geagendeerd voor de commissie Bestuur. Met deze jaarrapportage legt de
commissie verantwoording af aan de Provinciale Staten over de activiteiten van de
commissie in 2021.
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Studiebijeenkomsten voor Provinciale Staten
Op 12 februari 2021 is vanwege de beperkingen op het houden van een fysieke bijeenkomst
ervoor gekozen een korte digitale integriteitsworkshop (opfriscursus) over de beginselen van
bestuurlijke integriteit voor voltallig PS en GS te organiseren. Deze bijeenkomst wordt
verzorgd door Bureau Integriteit BING.
De commissie integriteit constateert dat intensieve en inhoudelijke bijeenkomsten op het
gebied van integriteit de voorkeur hebben boven digitale sessies.
Onder begeleiding van een drietal trainers van bureau Governance&Integrity is op 5
november 2021 de bijeenkomst ‘De betamelijke volksvertegenwoordiger’ georganiseerd. In
deze bijeenkomst werd intensief met elkaar gesproken over dilemma’s waarmee statenleden
geconfronteerd (kunnen) worden en in de praktijk te maken hebben. Deze dilemma’s variëren
van de wijze waarop wij als statenleden elkaar in het debat bejegenen met onze woordkeuze,
tot de manier waarop debatten via bijvoorbeeld Twitter worden gevoerd, parallel aan een
plenaire vergadering.
De voorgelegde en herkenbare dilemma’s laten zien dat statenleden soms voor afwegingen
komen te staan waarbij de vraag is wat de goede handelwijze is in politiek opzicht en met
respect voor elkaars waarden en normen.
In deze bijeenkomst is een aantal gedragingen gedefinieerd die voor de deelnemende
statenleden duidelijk niet ‘betamelijk’ zijn, en niet passen bij integer statenlidmaatschap zijn:
• ‘Op de persoon spelen in plaats spreken over het onderwerp’. Emotie in een debat is
begrijpelijk en toelaatbaar, zolang het niet leidt tot (valse) beschuldigen of beschadigen
van personen in of buiten de zaal.
• Via sociale media tijdens de vergadering tegelijkertijd een debat over een geagendeerd
onderwerp buiten de vergaderzaal voeren. Daarmee wordt langs een oneigenlijke weg
het debat in Provinciale Staten en daarmee het democratische proces van buitenaf
beïnvloed en ondermijnd.

Vastgesteld op 17 juni 2022
E.E.P.M. Heerschop
Voorzitter Commissie Integriteit

