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Samenvatting
De introductie van een nieuw landelijk model gedragscode integriteit vormt
aanleiding voor vervanging van de Gedragscode Integriteit Noord-Brabant
2 0 1 2 . Door het platform integriteit is bekeken, o p welke wijze de aanpassing
vorm diende te krijgen. O p basis van het landelijke model komen er twee
nieuwe gedragscodes, aangevuld met een Brabantse annex en kernbegrippen:
één code voor Provinciale Staten en één code voor de voorzitter en leden van
Gedeputeerde

Staten. Dit

Statenvoorstel

behelst

de

vaststelling

van

de

gedragscode integriteit voor leden van Provinciale Staten. Intrekking van de
code uit 2 0 1 2 kan geschieden nadat ook de gedragscode voor de voorzitter
en leden van Gedeputeerde Staten is vastgesteld door uw Staten.

Het voorstel
1.

Besluiten tot vaststelling van de gedragscode integriteit leden van

2.

Besluiten tot intrekking van de gedragscode integriteit Noord-Brabant

Provinciale Staten Noord-Brabant 2 0 1 7 ;
2012.

Aanleiding
In gevolge de artikelen 15 derde lid en 105 eerste lid juncto 143 van de
Provinciewet geldt voor Provinciale Staten de verplichting om voor zichzelf en
voor de bestuurders een gedragscode integriteit vast te stellen.
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In 2 0 0 3

is ter voldoening van de bepalingen

van de

Provinciewet

de

'Gedragscode bestuurders van de provincie Noord-Brabant 2 0 0 3 ' vastgesteld.
Deze gedragscode heeft in 2 0 1 2 een wijziging ondergaan en is tot op heden
van kracht. Bij de opstelling van de huidige gedragscode is het landelijk model
wat destijds g o l d , overgenomen.
In maart 2015 hebben V N G , IPO, UvW en BZK een nieuw landelijk model
gedragscode integriteit ontwikkeld, waarbij een splitsing is gemaakt

voor

volksvertegenwoordigers en bestuurders. Geadviseerd wordt om conform het
landelijk

model

twee

aparte

codes

voor

volksvertegenwoordigers

en

bestuurders te ontwikkelen, dit model als uitgangspunt te nemen met daarbij een
aanvulling van kernbegrippen en eigen artikelen/Brabantse annex.
Het platform

Integriteit

heeft in diverse

bijeenkomsten

haar

visie op

de

gedragscode integriteit voor leden van Provinciale Staten en Gedeputeerde
Staten gegeven.
Gedeputeerde Staten hebben in hun vergadering van 10 januari 2 0 1 7 formeel
het voorstel voor de gedragscode integriteit voor de voorzitter en leden van GS
gedaan.

Planning
Nadat uw Staten hebben besloten tot vaststelling van de gedragscode integriteit
leden van Provinciale Staten Noord-Brabant 2 0 1 7 en gedragscode integriteit
voorzitter
intrekking

en
van

leden
de

van

Gedeputeerde

gedragscode

Staten

integriteit

Noord-Brabant

2012,

zullen

2017
de

en

nieuwe

gedragscodes geplaatst worden in het Provinciaal Blad.
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