
 

 

B&W besluit 
Publicatie 

Onderwerp 

Regeling Integriteitsmeldingen gemeente Haarlem 2015, 
Onderzoeksprotocol gemeente Haarlem 2015 en Werkinstructie Toepassing 
Protocol Actieve Informatieplicht en Integriteitsmeldingen  

Bestuurlijk 

behandelvoorstel 

(2015/242825) 

MS/HRM 

Collegebesluit 

2. Besluitpunten college 

1. Het college besluit tot vaststelling van: de Regeling 

Integriteitsmeldingen gemeente Haarlem 2015 en de toelichting daarop 

in de Notitie Integriteitsmeldingen gemeente Haarlem 2015 (bijlage 1), 

het Onderzoeksprotocol Integriteitsschendingen gemeente Haarlem 

2015 (bijlage 2) en de gewijzigde Werkinstructie 'Toepassing Protocol 

Actieve informatieplicht en Integriteitsmeldingen (bijlage 3).  

2. De in besluitpunt 1 opgenomen regelingen treden in werking per 1 

oktober 2015. 

3. Het college stelt met ingang van 1 oktober 2015 het Meldpunt 

Integriteit gemeente Haarlem open voor medewerkers en burgers.  

4. Het college wijst per 1 oktober 2015 de functionarissen van het 

Meldpunt en de vertrouwenspersonen Integriteit & Ongewenste 

Omgangsvormen aan conform de bij dit besluit als bijlage gevoegde 

voordracht door de directie en gehoord de Ondernemingsraad (bijlage 

4).  

5. Het besluit wordt ter kennisneming gezonden naar de Commissie 

Bestuur. 

6. Het besluit wordt genomen onder voorbehoud van instemming door de 

Ondernemingsraad. Het besluit gaat ter informatie naar het 

Georganiseerd Overleg.  

7. Dit besluit heeft financiële gevolgen: De opleidingskosten van circa € 

15.000, - voor de vertrouwenspersonen en functionarissen van het 

Meldpunt Integriteit kunnen worden gefinancierd uit het centrale 

opleidingsbudget. Voor kosten voor (extern) onderzoek kan geput 

worden uit het HRM/Arbobudget.  

8. Communicatieparagraaf: de regeling wordt gepubliceerd in het digitale 

gemeenteblad (GVOP) op www.officiëlebekendmakingen.nl 

<http://www.officiëlebekendmakingen.nl> en op www.overheid.nl 

<http://www.overheid.nl>.  

9. De regeling wordt intern gecommuniceerd via Insite en is voor 

medewerkers toegankelijk op de Personeelswijzer op Insite. Extern 

wordt de regeling en openstelling van het Meldpunt Integriteit 

gecommuniceerd via Haarlem.nl 

10. Informatie over de meldingsprocedure, het Meldpunt Integriteit en de 

Vertrouwenspersonen Integriteit & Ongewenste Omgangsvormen 

wordt opgenomen in een brochure voor medewerkers en burgers.  
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Samenvatting/Doel/grond besluit 

Formele vaststelling door het college op grond van artikel 160 

Gemeentewet van nieuwe regelingen rond integriteitssmeldingen - en 

onderzoek voor medewerkers en burgers waardoor deze rechtskracht 

krijgen en uitgevoerd kunnen worden. Formele openstelling van het 

Meldpunt Integriteit per 1 oktober 2015. Vervolgens doorzending ter 

kennisname Commissie Bestuur. 
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