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Integriteitsbeleid in Opmeer onderzocht
Op verzoek vanuit de gemeenteraad en de burgemeester van Opmeer heeft de
Rekenkamercommissie van de gemeenten Medemblik en Opmeer een
onafhankelijk rekenkameronderzoek gedaan naar het integriteitsbeleid in
Opmeer. Daarbij is specifiek gekeken naar de betekenis en toepassing van
integriteit bij de procedures van ruimtelijke ordening en grondbeleid bij het
bestemmingsplan Heerenweide. De uitkomsten van dit onderzoek zijn verwerkt
in een rapport. Dit rapport heeft de Rekenkamercommissie toegelicht in de
besloten raadsvergaderingen van 6 en 9 maart 2018, waar de vragen van
raadsleden zijn beantwoord. Hierdoor is de raad in positie gebracht om haar
controlerende rol in te kunnen vullen. De gemeenteraad bespreekt het rapport
in de openbare raadsvergadering van 15 maart.
Belang integriteit en integriteitsbeleid
Burgers moeten kunnen vertrouwen op zorgvuldig handelen door de overheid.
Integriteit van bestuurders en ambtenaren is hierom van groot belang. In Nederland
zijn hiervoor wetten en richtlijnen opgesteld. In het gemeentelijke
integriteitsbeleid zijn hier gedragscodes voor vastgesteld.
Uitgangspunten en uitvoering onderzoek
De Rekenkamercommissie heeft maximaal ingezet op openbaarheid van bestuur en
privacy wetgeving. De Rekenkamercommissie heeft aan de hand van een uitgebreid
en diepgaand feitenonderzoek en interviews met betrokkenen bekeken hoe in de
periode 2003-2012 het integriteitsbeleid in Opmeer is vormgegeven en uitgevoerd.
De ruimtelijke ordening en het grondbeleid van het bestemmingsplan Heerenweide
stonden daarbij centraal. De Rekenkamercommissie heeft dit getoetst aan wetten,
het gemeentelijk beleid en de gemeentelijk gedragscode.
Uitkomsten van het onderzoek
In het rapport zijn o.a. opgenomen:
 De feiten en de analyse van de feiten.
 De beantwoording van de onderzoeksvragen, 12 hoofdconclusies en de essentie.
 De 12 aanbevelingen van de Rekenkamercommissie.
 De bestuurlijke reactie op het rapport, waarop de Rekenkamercommissie haar
reactie heeft gegeven.
Meer informatie
De Rekenkamercommissie verwijst voor meer informatie naar het openbare
rapport, zoals is opgenomen in de raadsstukken van 15 maart 2018. De
Rekenkamercommissie vindt het van groot belang dat het rapport in totaliteit en
samenhang wordt bezien.
Het rapport ‘Integriteitsbeleid in de gemeente Opmeer’ is binnenkort ook te lezen
via de website van de gemeente Medemblik. Zoek onder Raad en bestuur –
Rekenkamercommissie – Publicaties.
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