
 

Algemeen bestuur 
 

VERGADERDATUM STUKDATUM AFDELING NAAM STELLER EIGENAAR 

1 april 2020 18 maart 2020 Directie Maarten van Helden Dagelijks bestuur 

AGENDAPUNT ONDERWERP JAARDOEL VERTROUWELIJK J/N  

 Gedragscode 

bestuurders GBLT 

 Nee  

 
Het bestuur heeft uit eigener beweging uitgesproken dat GBLT wil beschikken over een bestuurlijke 

gedragscode. Dat is strikt genomen geen wettelijke plicht voor een GR, maar het is passend voor elk 

bestuur (van een overheid) en bij GBLT des te meer omdat de geldelijke belangen groot zijn en 

zorgvuldigheid betreffende de informatieveiligheid aan hoge standaarden moet voldoen.  

 

Het dagelijks bestuur heeft diverse malen besproken hoe het algemeen bestuur een gedragscode kan 

ontwikkelen en vaststellen. De planning was ook een belangrijk punt, gezien de wisselingen bij 

verkiezingen. De gedachte was in eerste instantie om uit te gaan van een bestaande best-practice.  

 

Voor de vergadering van 1 april 2020 is een ambtelijk een voorstel gemaakt, gebaseerd op de model-

gedragscode van VNG/UvW/IPO. Dat leverde een onbevredigend resultaat. Twee punten kunnen daarbij 

genoemd worden. 

 De modelcode regelt waarborgen die voor de bestuurders ook al geregeld zijn in de eigen kring 

(declaraties, nevenfuncties enz.) 

 De modelcode doet geen voorzet voor de belangenafweging, die kan ontstaan als gevolg van de 

diverse rollen van de bestuurders.  

Hoe weeg je de belangen als bestuurder; het algemeen belang van de samenleving / belastingplichtigen, 

het belang van het opdrachtgevende waterschap / gemeente of het belang van de uitvoerende 

organisatie GBLT? En aan wie is de bestuurder daarover verantwoording verschuldigd? 

 

Het dagelijks bestuur schat in dat een discussie over deze vragen onmisbaar is om te komen tot een 

gezamenlijke gedragscode. Het dagelijks bestuur adviseert om voor dat gesprek een aparte bijeenkomst 

te organiseren, zodat nadien gewerkt kan worden aan een gedragscode. 

 

Nu de vergadering van 1 april zal plaatsvinden als een schriftelijke consultatie is het voorstel om dit 

onderwerp te verdagen naar een volgende bijeenkomst. 

 


