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Bestuurlijke context  

Op grond van artikel 160 Gemeentewet is het college bevoegd tot 

besluitvorming van wijzigingen van de op 30 juni 2015 vastgestelde 

regelingen rond integriteitssmeldingen - en onderzoek voor medewerkers 

en burgers. Door de besluitvorming krijgen de wijzigingen rechtskracht en 

kunnen zij na officiële bekendmaking in werking treden.  
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Collegebesluit 

2. Besluitpunten college 

1.  Het college besluit de benaming van de Regeling Integriteitsmeldingen 

gemeente Haarlem 2015, Notitie Integriteitsmeldingen gemeente 

Haarlem 2015 en Onderzoeksprotocol Integriteitsschendingen 

gemeente Haarlem 2015  te wijzigen in de Regeling 

Integriteitsmeldingen gemeente Haarlem, Notitie Integriteitsmeldingen 

gemeente Haarlem en Onderzoeksprotocol Integriteitsschendingen 

gemeente Haarlem.  

2. Het college besluit tot wijziging van artikel 1, eerste lid, artikel 2, 

vierde lid, artikel 4, vijfde tot en met achtste lid, artikel 5, derde lid, 

artikel 8, tweede en derde lid,  artikel 9, derde en vijfde lid en artikel 19 

van de Regeling Integriteitsmeldingen gemeente Haarlem. En voorts tot 

wijziging van de toelichting op voornoemde artikelen en de toelichting 

op artikel 12 in de Notitie Integriteitsmeldingen gemeente Haarlem. De 

wijzigingen zijn opgenomen in bijlage 1.  

3. Het college besluit tot wijziging van artikel 3, vijfde tot en met het 

achtste lid, artikel 5.2, artikel 6 en artikel 8.2 van het 

Onderzoeksprotocol Integriteitsschendingen gemeente Haarlem, zoals 

opgenomen in bijlage 1. 

4. Het college besluit tot een gewijzigde aanwijzing van de 

functionarissen van het Meldpunt en Vertrouwenspersonen Integriteit 

(VPI&OO), conform voordracht van de directie en de 

ondernemingsraad gehoord. Deze aanwijzing vervangt de op 30 juni 

vastgestelde aanwijzing en treedt met ingang van 1 januari 2016 in 

werking, (bijlage 2). 

5. Het college wijst de burgemeester aan als bestuurlijk verantwoordelijke 

voor de integriteit van de medewerkers en bestuurders van de gemeente 

Haarlem. 

6. De in besluitpunt 1 genoemde en gewijzigde regelingen en het op 30 

juni 2015 vastgestelde Toepassing Protocol Actieve Informatieplicht en 

Integriteitsmeldingen treden integraal in werking per 1 januari 2016 .  

7. De ondernemingsraad heeft op 2 november 2015 instemming verleend 

aan het onderhavige besluit, (bijlage 3). Het besluit wordt ter informatie 

gezonden aan de Commissie voor Georganiseerd Overleg. 

8. Het besluit wordt verzonden aan de werkgeverscommissie en de raad 

ter vaststelling van de toepasselijkheid van de in besluitpunt 1 

genoemde regelingen voor de griffier en de griffiemedewerkers.  

9.  Het besluit wordt ter kennisneming gezonden naar de Commissie 

Bestuur. 

10. 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>.  

De regeling wordt intern gecommuniceerd via Insite en is voor 

medewerkers toegankelijk op de Personeelswijzer op Insite.  

Vergadering 

Vergadering BenW d.d. 

1-12-2015 
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Extern wordt de regeling en openstelling van het Meldpunt Integriteit 

gecommuniceerd via Haarlem.nl. 

Informatieverstrekking over de meldingsprocedure, het Meldpunt 

Integriteit en de Vertrouwenspersonen Integriteit & Ongewenste 

Omgangsvormen voor medewerkers en burgers gebeurt in overleg met 

de afdeling M&S/Communicatie. Tenslotte wordt aandacht aan het 

Meldpunt Integriteit en de Vertrouwenspersonen VPI&OO besteed in 

de verdere opzet en uitwerking van de actualisering van het 

integriteitsbeleid.  

 

 

 

 


