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Voordracht tot aanwijzing integriteitsfunctionarissen 

Geachte college. 

Ingevolge de Regeling Integriteitsmeldingen gemeente Haarlem 2015 wordt 
voorzien in een gemeentelijk Meldpunt Integriteit gemeente Haarlem met een 
gemeentelijke meldingsprocedure voor medewerkers en burgers. Voorts voorziet de 
meldingsregeling in de introductie van de Vertrouwenspersonen Integriteit & 
Ongewenste Omgangsvormen. Anders dan de advies -en ondersteuningstaak voor 
medewerkers ten aanzien van het onderwerp Ongewenste Omgangsvormen was 
deze taak ten aanzien van integriteitskwesties niet geborgd. 

Ingevolge de artikelen 5 vierde lid en artikel 6 , eerste lid van voornoemde 
regelingen worden de functionarissen van het Meldpunt Integriteit respectievelijk 
de Vertrouwenspersonen Integriteit & Ongewenste Omgangsvormen door het 
college aangewezen op voordracht van de directie. De Ondernemingsraad is 
voorafgaand op deze voordracht gehoord. 

De voordracht als functionaris van het Meldpunt Integriteit vindt plaats op functie. 
Het Meldpunt Integriteit wordt daarom in ieder geval bemenst door de volgende 
functionarissen; 

een klachtencoördinator, deze functie is belegd op de afdeling M&S/JZ en 
wordt thans vervuld door mevrouw M. Duindam; 
een controller, deze functie is belegd bij de afdeling CS/Concemcontrol en 
wordt thans vervuld door de heer C. de Haan; 
een adviseur rechtspositie en arbeidsvoorwaarden, deze functie is belegd 
bij de afdeling M&S/HRM en wordt thans vervuld door mevrouw T.Mak-
van Veen. 

Voor het vervullen van de taak als Vertrouwenspersonen Integriteit & Ongewenste 
Omgangsvormen worden de huidige per 1 maart 2014 benoemde 



Vertrouwenspersonen Ongewenste Omgangsvormen voorgedragen. Zij krijgen er 
derhalve een vertrouwenstaak op het terrein van integriteit bij. 
De voordracht betreft derhalve de volgende personen: 

mevrouw M.J. van Lent, werkzaam bij de afdeling M&S/Communicatie; 
mevrouw M. Bonfrer, werkzaam bij de afdeling SOZAWE/Servicecenter 
de heer C. Tromp, werkzaam bij de afdeling M&S/W en 
de heer J. Bolwidt, werkzaam bij de afdeling GOB/Afd B 

Met deze voordracht wordt het college gevraagd te besluiten dat voornoemde 
functionarissen van het Meldpunt Integriteit en de Vertrouwenspersonen Integriteit 
& Ongewenste Omgangsvormen per 1 oktober 2015 als zodanig worden 
aangewezen. 

De voordracht van voornoemde functionarissen is aan de orde geweest in het 
directieoverleg van 18 mei 2015 en het DT-overleg van 3 juni 2015. Voorts is deze 
voordracht aan de Ondernemingsraad voorgelegd in de overlegvergadering op 18 
juni 2015 

De betreffende functionarissen zijn (informeel) reeds over de voornoemde 
voordracht en taken geïnformeerd. Na besluitvorming zullen zij formeel van de 
aanwijzing op de hoogte worden gebracht en zal dit bij in werking treden van de 
nieuwe meldingsregeling per 1 oktober 2015 in de organisatie worden 
gecommuniceerd. 

De functionarissen zullen op korte termijn een specifiek voor deze rollen opgezette 
opleiding gaan volgen. 

Met vriendelijke groet. 

J. Scholten 
Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur 


