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Onderwerp 
Gedragscode Integer handelen Statenleden en burgerleden, inclusief meldings-
ladder   
 
1. Beslispunten 

1. De gedragscode integer handelen Statenleden en burgerleden Provincie 
Flevoland 2016 vast te stellen; 

2. De meldingsladder mogelijk niet integer handelen vast te stellen;  
3. Over te gaan tot gezamenlijke ondertekening van de gedragscode integer 

handelen Statenleden en burgerleden in uw Statenvergadering als uiting 
van uw belofte over integer handelen; 

4. Als Provinciale Staten jaarlijks het onderwerp integriteit te agenderen op 
passende wijze; 

5. De gedragscode integriteit bestuurders provincie Flevoland 2013 in te 
trekken.        

 
2. Eerdere behandeling en toelichting op voorstel 

De bestaande gedragscode integriteit voor politiek ambtsdragers dient te 
worden geactualiseerd vanwege nieuwe wetgeving en nieuwe modelgedrags-
codes. Zo is onder meer de rol van de commissaris van de Koning ten aanzien 
van integriteit duidelijker vastgelegd en aangescherpt.  
Bij de actualisatie is gekozen voor twee gedragscodes: één voor leden van 
provinciale Staten en één voor de commissaris van de Koning en gedeputeer-
den. Deze worden u separaat ter vaststelling aangeboden. Beide gedragsco-
des zijn gebaseerd op de meest recent vastgestelde landelijke modelgedrags-
code. Verder is aansluiting gezocht bij de Flevolandse praktijk en is een 
‘meldingsladder mogelijk niet integer handelen’ toegevoegd.  
Met de vaststelling wordt de eerdere versie uit 2013 vervangen. 
 
De gedragscode spreekt de ambitie uit dat integriteit regelmatig aan bod 
komt. Dit behelst meer dat het vastleggen in regels en gaat ook in op gedrag, 
bewustwording en morele oordeelsvorming. De gedragscode en de meldings-
lader zijn besproken in het seniorenconvent van 26 oktober en 7 december 
2016. De gedragscode en de meldingsladder worden dan ook als gezamenlijk 
product van uw voorzitter, fractievoorzitters en  griffier aan Provinciale Sta-
ten aangeboden. 
Rondom de behandeling in het seniorenconvent is gelegenheid geweest de 
voorstellen te bespreken in de fracties.  
 
Ten aanzien van het borgen van regelmatig agenderen van het onderwerp in-
tegriteit is afgesproken dat de voorzitter en griffier zorgdagen voor een ge-
zamenlijk bijeenkomst over integriteit. Hierbij zal worden gezocht naar een 
passende en aansprekende werkvorm. Daarna wordt aan de fractievoorzitters 
gevraagd alternerend de verantwoordelijkheid voor het agenderen van het 
onderwerp op zich te nemen. 
 
Onderscheid is bestuursorganen 
De gedragscodes maken onderscheid tussen de verschillende bestuursorga-
nen. Er is één gedragscode voor de leden van Provinciale Staten en één voor 
het Dagelijks Bestuur. Dit om recht te doen aan de verschillende (staatsrech-
telijke) posities en de voor hen geldende integriteitsregels.  
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Meldingsladder: hoe te handelen bij een melding  
De gedragscodes geven antwoord op de vraag wat te doen in niet-voorziene gevallen. Aan de 
gedragscode Statenleden en burgerleden is een nieuw instrument toegevoegd: de meldingslad-
der mogelijk niet-integer handelen, waarmee duidelijke afspraken worden gemaakt over de 
handelwijze bij meldingen over integriteit. 
  
 
 

3. Bevoegdheden PS en doel behandeling 
Het voorstel is geformuleerd gelet op artikel 15 van de Provinciewet, waarin aan Provinciale Staten 
opdracht wordt gegeven een gedragscode vast te stellen.  
Met het vaststellen van de gedragscode in Provinciale Staten ontstaat zelfbinding. Dit wordt symbo-
lisch onderstreept met een handtekening van de leden van Provinciale Staten  

      
 

4. Verdere behandeling PS 
Het seniorenconvent heeft op twee momenten van gedachten gewisseld over het thema integriteit 
aan de hand van de onderliggende stukken. Hierbij is aangegeven dat het ook van groot belang is 
om onderling zorgvuldigheid te betrachten, indien het handelen van een collega als onwenselijk 
wordt beschouwd in het licht van de gedragscode. Deze zorgvuldigheid krijgt vorm door het onder-
ling aanspreken en aanspreekbaar zijn en kan worden ingezet als  een extra stap alvorens te melden 
conform de meldingsprocedure.  
De Voorzitter van Provinciale Staten en  de Statengriffier hebben bij de besprekingen in  het senio-
renconvent vastgesteld dat regelmatige agendering van integriteit gewenst is. In 2017 zullen beide 
het voortouw nemen daarvoor een bijeenkomst te organiseren.  
Daarbij kan gedacht worden aan het organiseren van een workshop, het bespreken van integriteits-
dilemma’s, het uitnodigen van experts etc.  
Vervolgens zal ieder jaar vanuit het seniorenconvent door een aantal fractievoorzitters aan het 
thema integriteit invulling worden gegeven. Zij leggen aan het seniorenconvent daarvoor een nader 
voorstel voor. Daarmee wordt aan ieders verantwoordelijkheid invulling gegeven. 

      
 
5. Kanttekeningen 
De gedragscode treedt na vaststelling direct in werking.  Duiding en beleving van de gedragscode 
maakt deel uit van onder meer het introductieprogramma voor leden van Provinciale Staten bij 
aanvang van een nieuwe statenperiode.  
De gedragscode wordt toegankelijk gemaakt door publicatie op de website van de provincie Flevo-
land en Provinciale Staten en daarmee openbaar. 
 
6. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of 

periode ter inzage 

Gedragscode integer handelen Statenleden en burgerleden Provincie Flevoland 

2016 

1939206   ja 

Meldingsladder mogelijk niet integer handelen 1939223 ja 

Model gedragscode 1982251 Ja 

Huidige code 2013 1433627 ja 
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