  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
Gedragscode  
  

voor  de  leden  van  de  rekenkamercommissie  Wassenaar,  Voorschoten,  
Oegstgeest  en  Leidschendam-‐Voorburg  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

Inleiding    
De  rekenkamercommissie  Wassenaar,  Voorschoten,  Oegstgeest  en  Leidschendam-‐Voorburg  wil  een  
bijdrage  leveren  aan  verbeteren  van  de  doelmatigheid  en  doeltreffendheid  van  het  lokaal  bestuur  in  
deze  vier  gemeenten.  Daarvoor  verricht  de  rekenkamercommissie  onderzoek  dat  betrouwbaar,  
degelijk  en  onpartijdig  is.  Dit  stelt  eisen  aan  de  integriteit  van  de  leden  van  de  rekenkamercommissie.  
Met  deze  gedragscode  wil  de  rekenkamercommissie  duidelijkheid  verschaffen  voor  de  leden  zelf  en  
voor  alle  andere  belanghebbenden  over  de  manier  waarop  de  leden  van  de  rekenkamercommissie  
hun  functie  vervullen.    
  
Deze  gedragscode  vormt  een  aanvulling  op  bestaande  regelgeving  (bepalingen  in  de  Gemeentewet  en  
in  de  Verordening  op  de  rekenkamercommissie  Leidschendam-‐Voorburg,  Oegstgeest,  Voorschoten  en  
Wassenaar  2014).  De  betreffende  bepalingen  zijn  in  de  bijlage  opgenomen.    

  
Artikel  1    Algemeen  
1.
2.

In  gevallen  waarin  de  code  niet  voorziet  of  waarbij  de  toepassing  niet  eenduidig  is,  vindt  
bespreking  plaats  in  de  vergadering  van  de  rekenkamercommissie.  
Indien  een  lid  de  gedragscode  schendt  kan  de  rekenkamercommissie  besluiten  hiervan  melding  
te  maken  bij  de  gemeenteraad  of  –raden  op  wiens/wier  voordracht  de  benoeming  van  dit  lid  
heeft  plaatsgevonden,  met  het  verzoek  dit  lid  bij  de  vier  raden  voor  te  dragen  voor  ontslag.    

  
Artikel  2    Andere  functies  
1.
2.
3.

De  leden  van  de  rekenkamercommissie  vervullen  geen  andere  functies  die  strijdig  zijn  met  het  
belang  van  de  vier  gemeenten  of  het  belang  van  de  rekenkamercommissie.    
De  leden  maken  melding  van  al  hun  andere  functies  waarbij  zij  tevens  aangeven  of  de  functie  wel  
of  niet  bezoldigd  is.  
Op  de  website  van  de  rekenkamercommissie  wordt  een  overzicht  gepubliceerd  van  de  andere  
functies  die  de  leden  bekleden.  Daarbij  wordt  aangegeven  of  deze  functies  bezoldigd  of  
onbezoldigd  zijn.    

  
Artikel  3    Belangenverstrengeling  
1.

2.

3.

4.

De  leden  van  de  rekenkamercommissie  voorkomen  iedere  schijn  van  persoonlijk  belang  bij  elk  
door  de  rekenkamercommissie  uit  te  voeren  onderzoek  of  te  nemen  besluit.  In  gevallen  waarbij  
sprake  kan  zijn  van  belangenverstrengeling  of  de  schijn  van  belangenverstrengeling  kan  
optreden,  neemt  een  lid  niet  deel  aan  het  onderzoek  of  de  besluitvorming.    
De  leden  van  de  rekenkamercommissie  doen  bij  de  rekenkamercommissie  opgave  van  alle  
activiteiten,  familie-‐  of  vriendschapsbetrekkingen  of  contacten  in  het  heden  en  verleden  die  
mogelijk  de  onafhankelijke  positie  van  de  rekenkamercommissie  bij  haar  onderzoeken  kan  
beïnvloeden.  De  opgave  en  afspraken  die  naar  aanleiding  daarvan  worden  gemaakt  tussen  de  
rekenkamercommissie  en  een  lid  worden  schriftelijk  vastgelegd.    
Een  lid  van  de  rekenkamercommissie  dat  familie-‐of  vriendschapsbetrekkingen  of  anderszins  
persoonlijke  betrekkingen  heeft  met  een  aanbieder  van  diensten  aan  de  rekenkamercommissie  
onthoudt  zich  van  deelname  aan  de  besluitvorming  over  de  betreffende  opdracht.    
Een  lid  van  de  rekenkamercommissie  neemt  van  een  aanbieder  van  diensten  aan  de  
rekenkamercommissie  geen  faciliteiten  of  diensten  aan  die  zijn  of  haar  onafhankelijke  positie  ten  
opzichte  van  de  aanbieder  kan  beïnvloeden.  
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Artikel  4    Vertegenwoordiging  
Indien  een  lid  van  de  rekenkamercommissie  in  de  openbaarheid  optreedt  namens  de  
rekenkamercommissie,  moet  hij  of  zij  dit  duidelijk  communiceren.  Indien  een  lid  van    
de  rekenkamercommissie  in  de  openbaarheid  namens  een  andere  organisatie  optreedt,    
dient  duidelijk  te  zijn  dat  hij  of  zij  niet  namens  de  rekenkamercommissie  spreekt.    

  
Artikel  5    Betaalde  opdrachten  
De  leden  van  de  rekenkamercommissie  voeren  geen  werkzaamheden  tegen  betaling  uit  voor  de  
rekenkamercommissie,  voor  de  vier  gemeenten  of  voor  verbonden  partijen  waarin  deze  gemeenten  
al  dan  niet  gezamenlijk  de  meerderheid  van  stemmen  (bij  gemeenschappelijke  regelingen)  of  een  
meerderheidsbelang  (bij  vennootschappen)  hebben.  
      

Artikel  6    Informatie  
De  leden  van  de  rekenkamercommissie  gaan  zorgvuldig  en  correct  om  met  de  informatie  waarover  zij  
uit  hoofde  van  hun  functie  beschikken  en  gebruiken  deze  uitsluitend  voor  de  uitoefening  van  de  taken  
voor  de  rekenkamercommissie.  
  

Artikel  7    Aannemen  van  geschenken  
1.
2.

3.

De  onafhankelijke  positie  van  de  leden  van  de  rekenkamercommissie  mag  nooit  ter  discussie  
komen  te  staan  door  het  ontvangen  van  geschenken  en  giften.    
Geschenken  en  giften  met  een  waarde  van  €  50,00  of  meer  worden  geweigerd  of  teruggegeven  
met  een  verwijzing  naar  deze  gedragscode.  Geschenken  en  giften  met  een  waarde  tot  €  50,00  
kunnen  worden  geaccepteerd.    
De  leden  van  de  rekenkamercommissie  ondernemen  alleen  reizen  of  werkbezoeken,  indien  de  
uitoefening  van  hun  functie  voor  de  rekenkamercommissie  dat  noodzakelijk  maakt.  De  kosten  
van  deze  reizen  en  werkbezoeken  komen  voor  rekening  van  de  rekenkamercommissie.  

  

Artikel  8    Declaraties  
1.
2.
3.

De  leden  van  de  rekenkamercommissie  declareren  alleen  kosten  van  reis  en    
verblijf  die  zij  gemaakt  hebben  in  de  uitoefening  van  hun  functie  als  lid  van  de  
rekenkamercommissie.    
De  secretaris  van  de  rekenkamercommissie  is  verantwoordelijk  voor  een  deugdelijke  
administratieve  afhandeling  en  registratie  van  declaraties.    

    

Artikel  9    Slotbepaling  
De  gedragscode  wordt  gepubliceerd  op  de  website  van  de  rekenkamercommissie  en  ter  
kennisneming  toegezonden  aan  de  raden  van  de  vier  gemeenten.  
  
  
Aldus  vastgesteld  door  de  Rekenkamercommissie  Wassenaar,  Voorschoten,  Oegstgeest  en  
Leidschendam-‐Voorburg  op  18  juni  2014  
  
Peter  van  den  Berg,  voorzitter  
  
  
  
  
Rini  Teunissen,  secretaris
3  

  

  
  
Bijlage:    
Relevante  artikelen  uit  de  Verordening  op  de  rekenkamercommissie  Leidschendam-‐Voorburg,  
Oegstgeest,  Voorschoten  en  Wassenaar  en  uit  de  Gemeentewet    
  
Relevante  artikelen  uit  de  Verordening  op  de  rekenkamercommissie  Leidschendam-‐Voorburg,  
Oegstgeest,  Voorschoten  en  Wassenaar:    
  
Artikel  4,  zesde  lid:  Op  de  leden  zijn  de  artikelen  81e  en  81f  van  de  Gemeentewet  van  
overeenkomstige  toepassing.    
    
Artikel  4,  achtste  lid:  De  leden  van  de  commissie  nemen  niet  deel  aan  een  onderzoek  indien  daarbij  
hun  onpartijdigheid  in  het  geding  komt.    
  
Artikel  7    Verboden  handelingen  en  nevenfuncties    
1. Het  is  de  leden  van  de  commissie  verboden  de  handelingen  te  verrichten  als  bedoeld  in  het  
eerste  lid  van  artikel  15  van  de  Gemeentewet,  met  dien  verstande  dat  als  daar  gemeente  of  
gemeentebestuur  staat  vermeld  bedoeld  worden  (het  bestuur  van)  de  gemeenten  
Leidschendam-‐Voorburg,  Oegstgeest,  Voorschoten  en  Wassenaar.    
Het  tweede  lid  van  genoemd  artikel  15  is  eveneens  van  toepassing  met  dien  verstand  dat  daar  
voor  gedeputeerde  staten  moet  worden  gelezen  de  gemeenteraad.  De  raad  kan  op  voordracht  
van  de  gemeenteraad  of  –raden  op  wiens/wier  voordracht  benoeming  heeft  plaatsgevonden  en  
gehoord  de  rekenkamercommissie,  een  lid  van  de  rekenkamercommissie  dat  heeft  gehandeld  in  
strijd  met  dit  verbod  uit  zijn  functie  ontslaan.    
2. De  leden  overleggen  jaarlijks  per  1  januari  aan  de  raad  een  lijst  met  daarin  opgenomen  de  
nevenfuncties  die  zij  op  dat  moment  vervullen    

  
Relevante  artikelen  uit  de  Gemeentewet:  
  
Artikel  81e  Gemeentewet:  Artikel  12  is  van  overeenkomstige  toepassing  op  de  leden  van  de  
rekenkamer.  

  
Artikel  12  Gemeentewet    
1. De  leden  van  de  raad  maken  openbaar  welke  andere  functies  dan  het  lidmaatschap  van  de  raad  
zij  vervullen.  
2. Openbaarmaking  geschiedt  door  terinzagelegging  van  een  opgave  van  de  in  het  eerste  lid  
bedoelde  functies  op  het  gemeentehuis.  
  
Artikel  15  Gemeentewet    
1. Een  lid  van  de  raad  mag  niet:    
a. als  advocaat  of  adviseur  in  geschillen  werkzaam  zijn  ten  behoeve  van  de  gemeente  of  het  
gemeentebestuur  dan  wel  ten  behoeve  van  de  wederpartij  van  de  gemeente  of  het  
gemeentebestuur;    
b. als  gemachtigde  in  geschillen  werkzaam  zijn  ten  behoeve  van  de  wederpartij  van  de  
gemeente  of  het  gemeentebestuur;    
c. als  vertegenwoordiger  of  adviseur  werkzaam  zijn  ten  behoeve  van  derden  tot  het  met  de  
gemeente  aangaan  van:    
1e.  
overeenkomsten  als  bedoeld  in  onderdeel  d;    
2e.  
overeenkomsten  tot  het  leveren  van  onroerende  zaken  aan  de  gemeente;    
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d. rechtstreeks  of  middellijk  een  overeenkomst  aangaan  betreffende:    
1e.  
het  aannemen  van  werk  ten  behoeve  van  de  gemeente;    
2e.  
het  buiten  dienstbetrekking  tegen  beloning  verrichten  van  werkzaamheden  ten  
behoeve  van  de  gemeente;    
3e.  
het  leveren  van  roerende  zaken  anders  dan  om  niet  aan  de  gemeente;  
4e.  
het  verhuren  van  roerende  zaken  aan  de  gemeente;    
5e.  
het  verwerven  van  betwiste  vorderingen  ten  laste  van  de  gemeente;    
6e.  
het  van  de  gemeente  onderhands  verwerven  van  onroerende  zaken  of  beperkte  
rechten  waaraan  deze  zijn  onderworpen;    
7e.  
het  onderhands  huren  of  pachten  van  de  gemeente.    
2. Van  het  eerste  lid,  aanhef  en  onder  d,  kunnen  gedeputeerde  staten  ontheffing  verlenen.    
  
Artikel  81f  Gemeentewet  (voor  rekenkamerfuncties  vervallen  onderdelen  k  en  o)  
1. Een  lid  van  de  rekenkamer  is  niet  tevens:  
a. minister;  
b. staatssecretaris;  
c. lid  van  de  Raad  van  State;  
d. lid  van  de  Algemene  Rekenkamer;  
e. Nationale  ombudsman;  
f. substituut-‐ombudsman  als  bedoeld  in  artikel  9,  eerste  lid,  van  de  Wet  Nationale  
ombudsman;  
g. commissaris  van  de  Koning  van  de  provincie  waarin  de  gemeente  waar  hij  lid  van  de  
rekenkamer  is,  is  gelegen;  
h. gedeputeerde  van  de  provincie  waarin  de  gemeente  waar  hij  lid  van  de  rekenkamer  is,  is  
gelegen;  
i. secretaris  van  de  provincie  waarin  de  gemeente  waar  hij  lid  van  de  rekenkamer  is,  is  gelegen;  
j. griffier  van  de  provincie  waarin  de  gemeente  waar  hij  lid  van  de  rekenkamer  is,  is  gelegen;  
k. lid  van  de  raad;  
l. burgemeester  van  de  betrokken  gemeente;  
m. wethouder  van  de  betrokken  gemeente;  
n. ombudsman  of  lid  van  de  ombudscommissie  als  bedoeld  in  artikel  81p,  eerste  lid;  
o. lid  van  een  commissie  van  de  betrokken  gemeente;  
p. ambtenaar,  door  of  vanwege  het  gemeentebestuur  aangesteld  of  daaraan  ondergeschikt;  
q. ambtenaar,  door  of  vanwege  het  Rijk  of  de  provincie  aangesteld,  tot  wiens  taak  behoort  het  
verrichten  van  werkzaamheden  in  het  kader  van  het  toezicht  op  de  gemeente;  
r. functionaris  die  krachtens  de  wet  of  een  algemene  maatregel  van  bestuur  het  
gemeentebestuur  van  advies  dient.  
2. In  afwijking  van  het  eerste  lid,  aanhef  en  onder  r,  kan  een  lid  van  de  rekenkamer  tevens  zijn:  
a. ambtenaar  van  de  burgerlijke  stand;  
b. vrijwilliger  of  ander  persoon  die  uit  hoofde  van  een  wettelijke  verplichting  niet  bij  wijze  van  
beroep  hulpdiensten  verricht;  
c. ambtenaar  werkzaam  voor  een  school  voor  openbaar  onderwijs.  
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