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Geachte voorzitter,
Weerbaarheid en integriteit zijn randvoorwaardelijk voor het vertrouwen van onze inwoners,
instellingen en bedrijven in de Zeeuwse overheden. In de afgelopen jaren is hiervoor nieuwe
wetgeving ontstaan, zijn diverse handreikingen ontwikkeld en vertaald in het verbeteren van
werkwijzen. Daarbij is tevens gewerkt aan het vergroten van het bewustzijn daarvoor in de dagelijkse
besturen van onze overheden, bij de volksvertegenwoordigers en de ambtelijke organisaties.
Op initiatief van de commissaris van de Koning en de burgemeesters en dijkgraaf van de Zeeuwse
overheden, is de wens uitgesproken toe te werken naar een Zeeuwse norm weerbare overheid die kan
dienen als gezamenlijke ondergrens voor een weerbare overheid in Zeeland.
Doel
In de Zeeuwse norm zijn de ambities gebundeld waar de Zeeuwse overheden zich aan committeren
om te implementeren en uit te voeren om de weerbaarheid en integriteit in gezamenlijkheid te
vergroten. De Zeeuwse norm vormt daarmee een handreiking voor alle Zeeuwse overheden om als
één front op te trekken.
De Zeeuwse norm bevat onder meer afspraken over:
- het bevorderen van bewustwording van weerbaarheid en integriteit bij bestuur en medewerkers;
- het voldoen aan afspraken omtrent het waarborgen van integriteit van bestuur en medewerkers;
- het verzorgen van de veiligheid tijdens het uitvoeren van de publieke taak;
- het verzorgen van de informatiehuishouding op het gebied van ondermijning;
- de inzet van het bestuurlijk instrumentarium, de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) tegen
ondermijning;
- het zorgen voor geactualiseerd Bibob-beleid;
- het zorgen voor een geactualiseerd Damocles-beleid;
- opleiden van medewerkers in het herkennen van ondermijning;
- het samenwerken en voldoen aan een basis op het gebied van informatiebeveiliging.
Momenteel ligt de Zeeuwse norm bij alle colleges van B&W en het dagelijks bestuur van het
Waterschap Scheldestromen voor ter behandeling en vaststelling. Vandaag heeft het college van GS
de Zeeuwse norm behandeld en vastgesteld.
De Zeeuwse norm zal worden ondertekend door de commissaris van de Koning, burgemeesters en
dijkgraaf van de Zeeuwse overheden. Het voornemen is om dit te laten plaatsvinden tijdens de
vergadering van het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) van 8 maart 2022.

Via deze weg biedt het college van GS de Zeeuwse norm weerbare overheid ook aan u aan. Voor de
volledige inhoud van de Zeeuwse norm verwijzen wij u naar de bijlage.

Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Bijlage:
1. Zeeuwse norm weerbare overheid
U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.
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