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Samenvatting 

Raadslid.Nu heeft in de afgelopen maanden vier regionale Integriteitbijeenkomsten georganiseerd 

om het thema integriteit en belangenverstrengeling scherper op het netvlies van raadsleden te 

krijgen. Deze regionale bijeenkomsten hebben plaatsgevonden in Almere, Den Haag, Cranendonck en 

De Wolden en stonden in het teken van bewustwording en meer aandacht voor integriteit: 

dilemma’s en valkuilen voor integriteit en belangenverstrengeling.   

 

De Integriteitbijeenkomsten bestonden uit twee delen. In het eerste gedeelte van elke bijeenkomst 

werd er een presentatie gehouden over het thema integriteit. In het tweede gedeelte konden de 

aanwezigen vragen stellen en ervaringen uitwisselen. De kernboodschap uit de presentatie in Almere 

is: integriteit is een zaak voor de gehele gemeenteraad en vraagt om een integrale benadering. 

Tijdens het tweede gedeelte stonden vragen van de aanwezigen centraal. Deze vragen waren vooral 

gericht op hoe er moet worden omgegaan met bepaalde kwesties.  

 

In de presentatie in Den Haag kwam duidelijk naar voren dat de gemeenteraad moet debatteren 

over de integriteit van de raad. Deze presentatie is afgesloten met een tip: ‘’Praat over integriteit 

wanneer er nog niet over gesproken is!’’ De discussie draaide vooral om de vraag wat burgers mogen 

verwachten van raadsleden. De antwoorden hierop liepen erg uiteen. 

 

In de gemeente Cranendonck is dezelfde presentatie gegeven als in Almere. De focus lag daarom ook 

hier op het belang van een integrale benadering van integriteit door de gehele gemeenteraad. 

Tijdens het tweede gedeelte van de bijeenkomst stond het onderwerp geheimhouding centraal en is 

duidelijk geworden dat geheimhouding rond stukken in elke gemeente anders geregeld is.  

 

Bij de laatste bijeenkomst in De Wolden zijn twee presentaties gegeven. De belangrijkste boodschap 

uit de eerste presentatie is dat je als raadslid hoe dan ook te maken zal krijgen met een 

integriteitdilemma. Accepteer dit en maak vervolgens de juiste keuze waarbij jouw integriteit als 

raadslid niet onder vuur komt te liggen. Tijdens de tweede presentatie is benadrukt dat de 

Vertrouwenslijn raadsleden een mogelijkheid biedt om buitenshuis integriteitkwesties, 

belangenverstrengeling en bedreigingen aan te kaarten. Het belangrijkste discussiepunt tijdens deze 

Integriteitbijeenkomst was wederom geheimhouding en het plenaire gedeelte werd afgesloten met 

een aanbeveling. Deze aanbeveling luidt: ‘’De gemeenteraad beslist over geheimhouding en niemand 

anders. Wanneer daar onduidelijkheid over ontstaat, of druk wordt uitgeoefend, vraag  je als raadslid 

in de eerste plaats om advies bij je raadsgriffier.’’  

 

Op basis van de regionale Integriteitbijeenkomsten kunnen verschillende aanbevelingen worden 

gedaan over hoe Raadslid.Nu verder moet gaan met het thema integriteit. Het is aan te raden om 

nog één of twee Integriteitbijeenkomsten te organiseren in het midden en/of het westen van het 

land. Daarnaast is het raadzaam om samenwerking te zoeken met de zusterverenigingen, zoals de 

Vereniging van Griffiers en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, om te kijken wat er 

samen georganiseerd kan worden op het gebied van integriteit. Daarnaast is het ook van belang om 

een vervolg te geven aan het onderwerp geheimhouding, aangezien gebleken is dat er op dit 

onderwerp veel verschillen bestaan tussen gemeenten. Tot slot kan er gekeken worden of de 

samenwerking tussen Raadslid.Nu en de Vertrouwenslijn een vervolg nodig heeft.  
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1 Inleiding 

Het thema integriteit vraagt blijvende aandacht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties en verenigingen, waaronder Raadslid.Nu. Dit blijkt onder andere uit de vele 

integriteitkwesties die de afgelopen tijd de media gehaald hebben. Daarnaast is de laatste jaren ook 

gebleken dat integriteit en belangenverstrengeling een thema is dat zelfs tot het aftreden van 

raadsleden kan leiden. Het is daarom van belang dat politieke ambtsdragers zich verdiepen in het 

thema integriteit en belangenverstrengeling. Raadslid.Nu levert hieraan een bijdrage door vier 

regionale Integriteitbijeenkomsten te organiseren om het thema integriteit en 

belangenverstrengeling scherper op het netvlies te krijgen van raadsleden met een lokale en 

landelijke partij-achtergrond (zie bijlage één). 

Deze Integriteitbijeenkomsten zijn in de laatste maanden van 2014 en de eerste maanden van 2015 

op verschillende plekken in het land georganiseerd. De eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 

maandag 24 november 2014 in het stadhuis van de gemeente Almere. Twee weken later op 

donderdag 11 december 2014 heeft Raadslid.Nu de volgende bijeenkomst georganiseerd in Den 

Haag. De twee laatste bijeenkomsten uit deze reeks van regionale Integriteitbijeenkomsten zijn 

gehouden op woensdag 28 januari 2015 en zaterdag 7 februari 2015 in de gemeentehuizen van 

Cranendonck en De Wolden. De vier bijeenkomsten staan in het teken van bewustwording en meer 

aandacht voor integriteit: dilemma’s en valkuilen voor integriteit en belangenverstrengeling.   
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2 Algemene informatie Integriteitbijeenkomsten 

In dit hoofdstuk zal de algemene informatie van de Integriteitbijeenkomsten op een rijtje worden 

gezet. Allereerst wordt de opzet van de bijeenkomsten en de presentaties weergegeven die zijn 

gehouden tijdens de verschillende bijeenkomsten. Daarna zullen de nieuws- en de Twitterberichten 

over de bijeenkomsten worden weergegeven. Tot slot wordt er voor elke bijeenkomst aangegeven 

hoeveel aanwezigen er waren.  

 

Na dit hoofdstuk zal er voor elke presentatie kort worden weergegeven wat de kernboodschap was 

en zal daarna worden aangegeven wat het belangrijkste discussiepunt was tijdens de bijeenkomsten. 

Tot slot zullen er aanbevelingen worden gedaan over hoe Raadslid.Nu verder moet gaan met het 

thema integriteit.   

2.1 Opzet bijeenkomsten 
 

De opzet van de eerste twee bijeenkomsten, in Almere en Den Haag, zijn hetzelfde geweest. De 

bijeenkomsten begonnen met een presentatie en aansluitend hebben de aanwezigen hun vragen 

kunnen stellen. In de gemeente Almere heeft Marc de Droog van het Bureau Integriteitsbevordering 

Openbare Sector (BIOS) een presentatie verzorgd. De presentatie tijdens de Integriteitbijeenkomst in 

Den Haag is gehouden door Hans Scherpenzeel. De heer Scherpenzeel is sinds 2006 raadsgriffier in 

de gemeente Goes. Daarnaast is hij voorzitter van de commissie Integriteit van de Vereniging van 

Griffiers.  

 

De Integriteitbijeenkomsten in Cranendonck en De Wolden kenden een andere opzet dan de twee 

voorgaande bijeenkomsten. Wel begonnen deze bijeenkomsten met een presentatie over het thema 

integriteit en belangenverstrengeling. Het tweede gedeelte van de bijeenkomsten bestond uit een 

plenair debat. Hierbij konden de aanwezigen vragen stellen, hun eigen ervaringen delen en met 

elkaar in discussie gaan. Daarnaast poneerde de gesprekleider verschillende stellingen die betrekking 

hadden op het thema integriteit en belangenverstrengeling. Marc de Droog heeft wederom een 

presentatie verzorgd tijdens de bijeenkomst in Cranendonck. Daarnaast trad hij ook op als 

gesprekleider in het tweede deel van deze bijeenkomst.  

 

De bijeenkomst in De Wolden startte met een presentatie van Hans Scherpenzeel. Daarna heeft Titus 

Visser, directeur van de Vertrouwenslijn, een korte presentatie gegeven over welke rol de 

Vertrouwenslijn kan spelen voor raadsleden bij integriteitsvragen en bij bedreigingen en intimidatie. 

Ina Middelkamp heeft het plenaire debat in De Wolden geleid en hierbij vragen gesteld en stellingen 

voorgelegd aan de aanwezigen. Mevrouw Middelkamp is raadsgriffier in de gemeente Westerveld en 

sinds 2011 lid van de commissie Integriteit van de Verenging van Griffiers. Daarnaast is zij trainer op 

het gebied van integriteit en een mediator en gesprekleider bij Dicentis. 

 

De onderstaande PowerPointpresentaties hebben de sprekers bij de bijeenkomsten in Almere, Den 

Haag en Cranendonck gebruikt ter ondersteuning van hun presentatie.  Deze PowerPointpresentaties 

kunt u bekijken door op de link te klikken: 

- Presentatie Marc de Droog in Almere en Cranendonck 

- Presentatie Hans Scherpenzeel in Den Haag 

 

Cranendonck/presentatie%20raadsleden%20bewustwording%20cranendonck.pdf
Presentatie%20Integriteit%20kent%20geen%20tijd.ppt
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2.2 Overzicht van nieuwsberichten 

 

Na elke Integriteitbijeenkomst zijn er op de website van Raadslid.Nu nieuwsberichten geplaatst over 

deze bijeenkomsten. In deze nieuwsberichten treft u een kort inhoudelijk verslag aan over de 

desbetreffende Integriteitbijeenkomst en over de meest besproken onderwerpen. Hieronder kunt u 

voor elke bijeenkomst het bijbehorende nieuwsbericht teruglezen: 

- Nieuwsbericht Almere   

- Nieuwsbericht Den Haag 

- Nieuwsbericht Cranendonck 

- Nieuwsbericht De Wolden 1 

- Nieuwsbericht De Wolden 2 

2.3 Overzicht van Twitterberichten 
 

Bij alle vier de bijeenkomsten is Raadslid.Nu actief geweest op Twitter. Via Twitter zijn de 

belangrijkste uitspraken en onderwerpen van de bijeenkomsten weergegeven. Op deze manier 

konden mensen die verhinderd waren de bijeenkomsten volgen. Daarnaast zijn de aanwezigen ook 

actief geweest op hun eigen Twitteraccounts. Deze berichten zijn voor een groot deel geretweet 

door Raadslid.Nu. Alle Twitterberichten zijn terug te lezen op: https://twitter.com/raadslidnu.    

2.4 Overzicht van aanwezigen 
 

De bijeenkomst in Almere is bezocht door zes personen. In Den Haag hebben zeventien personen de 

Integriteitbijeenkomst bijgewoond. Op 28 januari zijn achtendertig personen afgereisd naar 

Cranendonck om de Integriteitbijeenkomst te bezoeken. Bij de laatste bijeenkomst in De Wolden 

waren achttien personen aanwezig. In bijlage twee vindt u de deelnemerslijsten per bijeenkomst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.raadslid.nu/content/integriteit-doe-je-als-raad-geheel
http://www.raadslid.nu/content/%E2%80%98gemeenteraad-moet-debatteren-over-integriteit-van-de-raad%E2%80%99
http://www.raadslid.nu/content/geheimhouding-verschilt-gemeente
http://www.raadslid.nu/content/vertrouwenslijn-meldpunt-integriteitschendingen-voor-raadsleden
http://www.raadslid.nu/content/gemeenteraad-gaat-over-geheimhouding-niet-het-college
https://twitter.com/raadslidnu
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3 Samenvatting presentaties en discussies Integriteitbijeenkomsten 

In dit hoofdstuk vindt u de presentaties en de discussies van de vier Integriteitbijeenkomsten. De 

belangrijkste boodschap per presentatie en het belangrijkste discussieonderwerp tussen de 

aanwezige personen worden hierna kort besproken.  

3.1 Presentatie en discussie Almere 

 
Presentatie Marc de Droog van BIOS in Almere 

 

Marc de Droog van BIOS heeft op 24 november 2014 een presentatie met de titel Bewustwording 

integriteit verzorgd in Almere. Tijdens de presentatie zijn verschillende deelonderwerpen aan bod 

gekomen. Zo is er gesproken over de vragen ‘is werken aan bewustzijn wel nodig’ en ‘wat is een goed 

politiek ambtsdrager’. Wat vooral benadrukt werd door Marc gedurende de presentatie, is dat het 

thema integriteit een zaak is voor de gehele gemeenteraad. De raad dient gezamenlijk een visie te 

ontwikkelen op het gebied van integriteit en hierbij afspraken te maken waar de raadsleden zich aan 

moeten houden. Verder is het belangrijk om als gemeenteraad voorbereid te zijn op eventuele 

integriteitschendingen. Organiseer daarom als raad gezamenlijke sessies om schendingen en 

dilemma’s met elkaar te bespreken. Zorg als gemeenteraad dat er een integrale benadering van 

integriteit is, zodat de integriteit van de raad geborgd en georganiseerd is.  

 

Belangrijkste discussiepunt 

Het belangrijkste punt dat werd besproken naar aanleiding van de presentatie van Marc, was dat het 

thema integriteit een lastig thema is om als nieuwbakken raadslid en als gehele gemeenteraad mee 

bezig te zijn. De vragen die tijdens dit gedeelte dan ook gesteld werden, hadden betrekking op hoe je 

als raadslid omgaat met bepaalde kwesties en hoe het thema aan de orde gesteld kan worden in de 

gemeenteraad.   
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3.2 Presentatie en discussie Den Haag  

 
Dankwoord aan Hans Scherpenzeel na presentatie in Den Haag 

 

Op donderdag 11 december 2014 heeft Hans Scherpenzeel een presentatie gegeven over het thema 

integriteit. De belangrijkste boodschap uit de presentatie met de titel Integriteit… kent geen tijd! 

luidt: de gemeenteraad moet debatteren over de integriteit van de raad. Op dit moment debatteren 

gemeenteraden teveel over de integriteit van individuele politici en te weinig over de integriteit van 

de gehele gemeenteraad. Het beleid is teveel gericht op wat een raadslid wel of niet mag doen. Het 

beleid moet af van deze individuele focus en zich meer richten op wat de raad wel of niet mag doen. 

Hans heeft de presentatie afgesloten met een tip: ‘’Praat over integriteit wanneer er nog niet over 

gesproken is!’’ 

 

Belangrijkste discussiepunt 

De discussie draaide vooral om wat burgers mogen verwachten van raadsleden. De antwoorden 

hierop liepen uiteen. Zo werd er aangegeven dat burgers verwachten dat raadsleden beslissingen 

nemen en dit in zoveel mogelijke openheid doen. Daarnaast dienen raadsleden en de raad in zijn 

geheel verantwoording af te leggen aan de burgers over de genomen beslissingen. Er is echter ook 

aangegeven dat het nemen van besluiten in een besloten omgeving in sommige gevallen nuttig en 

nodig is. Wel is het hierbij van belang dat er aan de kiezers wordt uitgelegd waarom een besluit in 

het geheim is genomen en een besluit kan alleen in het geheim worden genomen wanneer er aan 

vooraf opgestelde criteria wordt voldaan.  
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3.3 Presentatie en discussie Cranendonck 

 
Presentatie Marc de Droog van BIOS in Cranendonck 

 

De presentatie van Marc de Droog tijdens de Integriteitbijeenkomst in de gemeente Cranendonck op 

28 januari 2015, is vergelijkbaar met de presentatie die hij heeft verzorgd in Almere. De focus lag 

wederom op het belang van een integrale benadering van integriteit door de gehele gemeenteraad. 

Onderdelen van deze integrale benadering van integriteit zijn onder andere dat de raad een 

gezamenlijk moreel kompas moet ontwikkelen, een visie en commitment moet hebben wat betreft 

integriteit en dat integriteit georganiseerd is door bijvoorbeeld een commissie integriteit op te 

richten.   

 

Belangrijkste discussiepunt 

Tijdens het tweede gedeelte van de bijeenkomst stond het onderwerp geheimhouding centraal in 

het plenaire debat. Uit het debat is duidelijk geworden dat geheimhouding rond stukken, binnen de 

gemeenten van de aanwezige raadsleden, verschillend is geregeld. In de ene gemeente worden 

besluiten tot geheimhouding genomen in het presidium, in een andere gemeente zijn nooit geheime 

stukken en volgens een ander aanwezig raadslid worden alle besluiten in zijn gemeenten genomen in 

de gemeenteraad. Het is opvallend dat er zoveel verschil is rond het onderwerp geheimhouding, 

aangezien de Gemeentewet stelt dat het besluit tot geheimhouding alleen genomen kan worden 

door de gemeenteraad.  
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3.4 Presentatie en discussie De Wolden 

 
Presentatie Titus Visser van de Vertrouwenslijn in De Wolden 

 

In het gemeentehuis van De Wolden heeft Hans Scherpenzeel opnieuw een korte, inleidende 

presentatie verzorgd over het thema integriteit. In deze presentatie lag het accent meer op 

integriteitdilemma’s waar raadsleden mee in aanraking kunnen komen. Hij zei het volgende over 

dilemma’s: ‘’Als raadslid krijg je hoe dan ook te maken met zulke dilemma’s. Accepteer dat je als 

raadslid tegen deze dilemma’s aan kunt lopen. Wanneer je te maken krijgt met een 

integriteitdilemma, doe je waar je voor gekozen bent als raadslid, namelijk het maken van keuzes. 

Door keuzes te maken geef je vorm aan de rol van raadslid. Wel is het belangrijk om bij een dilemma 

de juiste route te kiezen en dus de juiste keuze te maken waarbij jouw integriteit als raadslid niet in 

het geding komt.’’ 

 

Op zaterdag 7 februari heeft ook Titus Visser, directeur Vertrouwenslijn, een presentatie gegeven in 

De Wolden. Tijdens de presentatie is benadrukt dat de Vertrouwenslijn raadsleden een mogelijkheid 

biedt om buitenshuis integriteitkwesties, belangenverstrengeling en bedreigingen aan te kaarten. 

Raadsleden kunnen bij de Vertrouwenslijn bijvoorbeeld melding maken van een integriteitschending 

en deze wordt vervolgens overgedragen aan de organisatie die verantwoordelijk is voor de verdere 

behandeling van deze melding. Daarnaast kunnen raadsleden de Vertrouwenslijn ook bellen wanneer 

zij vragen hebben of met een integriteitdilemma zitten. Op deze manier biedt de Vertrouwenslijn een 

externe mogelijkheid om als raadslid te reflecteren en om zijn/haar verhaal kwijt te kunnen. De 

Vertrouwenslijn is te bereiken op het nummer: 0800 2800 200.  

 

Belangrijkste discussiepunt  

Het belangrijkste discussiepunt tijdens deze Integriteitbijeenkomst was wederom geheimhouding. 

Een aantal raadsleden heeft aangegeven dat het college van burgemeester en wethouders druk 

uitoefent op de raad om bijna te pas en te onpas geheimhouding op stukken op te leggen. Daarnaast 

gaf één van de raadsleden aan dat de raad in zijn gemeente geheimhouding opgelegd kreeg terwijl 

de stukken bijna op elk bureau in het gemeentehuis lagen en iedereen, ook raadsleden, bij de 

rechtbank inzage in de stukken kon krijgen. De discussie is afgesloten met een aanbeveling van Hans 

Scherpenzeel en Ina Middelkamp, gesprekleider tijdens de bijeenkomst. De aanbeveling luidt: ‘’De 

gemeenteraad beslist over geheimhouding en niemand anders. Wanneer daar onduidelijkheid over 
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ontstaat, of druk wordt uitgeoefend, vraag  je als raadslid in de eerste plaats om advies bij je 

raadsgriffier.’’ 
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4 Aanbevelingen 

Naar aanleiding van de vier georganiseerde Integriteitbijeenkomsten volgen nu een aantal 

aanbevelingen over hoe Raadslid.Nu het beste verder kan gaan met het thema integriteit: 

1. Het is aan te raden om nog één of twee Integriteitbijeenkomsten te organiseren in het 

westen en het midden van het land. Op de uitnodigingen voor de Integriteitbijeenkomsten 

in Cranendonck en De Wolden zijn verschillende reacties geweest waaruit blijkt dat er 

interesse is voor bijeenkomsten centraler in het land.  

2. Burgemeesters hebben vanaf 1 januari de expliciete taak gekregen om de bestuurlijke 

integriteit binnen de gemeente te bevorderen. Volgens Hans Scherpenzeel zou de 

burgemeester kunnen samenwerken met de raadsgriffier, om samen ondersteuning te 

bieden aan de raad op het gebied van integriteit. Daarom is het raadzaam om als 

Raadslid.Nu contact te leggen met het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en de 

Vereniging van Griffiers om te zien of de verenigingen een samenwerking kunnen aangaan 

op het gebied van integriteit. Zo kan er gedacht worden aan het organiseren van 

bijeenkomsten voor alle drie de doelgroepen, een gezamenlijke, eenmalige 

nieuwsbrief/magazine over het thema integriteit of een maandelijkse rubriek waarin om de 

beurt raadsleden, burgemeesters en griffiers worden geïnterviewd over de integriteit van 

hun raad en hun beleid hierop.  

3. Geheimhouding is een belangrijk onderwerp in de gemeenteraad. Wanneer moet een 

onderwerp geheim zijn en wanneer niet? En wie beslist dit? Wordt de raad niet onder druk 

gezet om zaken geheim te houden en hoe ga je daar als raad mee om? Dit waren belangrijke 

vragen die centraal stonden tijdens de plenaire debatten bij meerdere bijeenkomsten. 

Daarnaast kwam uit een enquête van Reporter Radio in samenwerking met Raadslid.Nu naar 

voren dat bijna de helft van de raadsleden de motivatie van geheimhouding van stukken van 

de colleges van burgemeester en wethouders onvoldoende vindt. Daarnaast geven de 

raadsleden ook aan dat ze te weinig kennis hebben van de wettelijke regels betreffende de 

geheimhouding. Het artikel over deze enquête kunt u hier teruglezen. Daarom vraagt ook dit 

onderwerp om een vervolg. Dit kan bijvoorbeeld door een artikel of een format op te stellen 

waarin duidelijk wordt aangegeven hoe geheimhouding volgens de Gemeentewet is 

geregeld.  

4. Het is belangrijk dat raadsleden weten dat zij ook externe mogelijkheden hebben om 

integriteitkwesties, bedreigingen en intimidatie aan te kaarten en ondersteuning hierbij te 

krijgen. De Vertrouwenslijn is een organisatie waar dit kan. Daarom is het handig als 

Raadslid.Nu gaat onderzoeken of er een vervolg kan worden gegeven aan de samenwerking 

met de Vertrouwenslijn. Bij verdere samenwerking kan gedacht worden aan een 

informatiebrochure waarin verschillende kwesties beschreven staan waarbij raadsleden de 

Vertrouwenslijn om hulp hebben gevraagd en hoe de Vertrouwenslijn hier vervolgens op 

geanticipeerd heeft. Dit om aan de ene kant te verduidelijken wat de Vertrouwenslijn kan 

betekenen voor raadsleden en aan de andere kant biedt het een handelingsperspectief voor 

raadsleden die met dezelfde soort kwesties zitten.  

 

 

 

http://www.raadslid.nu/content/motivatie-van-geheimhouding-schiet-tekort
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Bijlage 1 

 

Integriteit en (kandidaat)raadslidmaatschap  

Integriteit vraagt blijvende aandacht van Raadslid.nu, de andere beroepsverenigingen en het 

ministerie van BZK. Op weg naar verkiezingen is meermalen de vraag opgeworpen of raadsleden niet 

ook aan een screening moeten worden onderworpen alvorens kandidaat gesteld te worden. 

Kandidaatstelling is een aangelegenheid van politieke partijen en het ligt derhalve niet op de weg van 

Raadslid.nu daarvoor instrumenten te doen ontwikkelen. Wel zal Raadslid.nu zich als 

beroepsvereniging van gekozen raadsleden op kunnen werpen de discussie over screening mee te 

voeren of tijdig te doen voeren. Deze zal zo tijdig moeten worden afgerond dat per 1 januari 2017 

eventuele instrumenten zijn ontwikkeld en wetgeving zo nodig is aangepast. Dat betekent dat medio 

2015 helder moet zijn welke stappen moeten worden gezet omdat een wetgevingsproces, zeker ten 

aanzien van een onderwerp als dit zeker een periode van twee jaar vergt.  

Voor gekozen raadsleden kan het raadzaam zijn een self-assessment te doorlopen om na te 

kunnen gaan of in specifieke gevallen terughoudendheid in besluitvorming wenselijk is of zelfs 

heroverweging van de maatschappelijke functie/het raadslidmaatschap of nevenactiviteiten 

wenselijk is. Het Bureau Integriteit Openbare Sector (BIOS) is voornemens in 2014 in 

samenwerking met de beroepsverenigingen daarvoor een instrument te ontwikkelen. Raadslid.nu 

zal aan deze ontwikkeling een bijdrage leveren door deelname aan een begeleidingscommissie en 

het organiseren van regionale bewustwordingsbijeenkomsten om met raadsleden van lokale en 

landelijke partijen integriteit en belangenverstrengeling scherper op het netvlies te krijgen. 
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Bijlage 2 

 
Deelnemerslijsten van de vier Integriteitbijeenkomsten: 

 

Almere 24 november 2014 

 

P. Otten 

M. den Boer 

R. Bosch-Nijeboer 

M. Pater 

M. Sagel 

T. Dijkmans 

 

Den Haag 11 december 2014 

 

P. van Ruitenbeek 

G. Heetman 

J. Kriens 

R. Martens 

M. Huisman 

L. van Luyk 

H. Balk 

P. van Veller 

V. de Ridder 

G. Haasnoot 

R. Vossen 

W. Oosterveld 

R. Douma 

P. Otten 

R. Otten 

R. Bosch-Nijeboer 

T. Dijkmans 

R. Niewold 

M. de Droog 

 

Cranendonck 28 januari 2015 

 

M. Beenackers-van Poppel 

T. Bevers 

J. Blaauw-Klaver 

A. Bolsius 

T. Borsboom-Hoekstra 

J.F. Brouwers 

J. Claessen 

J. Corporaal-Jonker 

E. de Graaf 

W. de Wit 

T. Dijkmans 

H. Eeuwhorst 

P. Elsendoorn 

A. Evers 

J. Feijen 

T. Jansen 

D. Keuren 

M. Kleine 

L. Maraczi 

P. Oolbekkink 

J. Pijs 

M. Portier-Ayoubi 

J. Roosen 

P. Tabor 

S. van de Goor-Gelens 

N. van der Palen 

W. van Dijk 

R. van Dinther 

A. van Happen 

J. van Happen 

K. van Laarhoven 

A. van Leeuwen 

H. van Lint 

A. Verhofstad 

F. Verstappen 

F. Kuppens 

S. den Breejen 

R. van Eck 

 

De Wolden 2 februari 2015 

 

R. Masselink 

J. Wiechers 

M. Paters 

P. Groot 

H. Buld-Kist 

J. Gehrke 

J. Wilts 

A. Haar 
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H. Prins-Vosmeijer 

J. Sanders 

S. van Eck 

J. Zijlstra 

G. de Jonge 

M. Wolters 

G. Middelkamp 

J. Slot 

M. Sagel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


