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Overwegende dat:
- De Staten van Drenthe integriteit zien als essentieel onderdeel van de kwaliteit van het openbaar bestuur, blij-

kens ook haar eigen Gedragscode integriteitl. Wanneer de integriteit van de CdK, GS en PS ter discussie staat,
worden het vertrouwen in en de legitimiteit van het openbaar bestuur aangetast.

- Tijdens de informatiebijeenkomst over ondermijning op 18 oktober ook het belang van een actief integriteitsbe-
leid werd genoemd;

Motie Jaarlükse I ntegriteitsdag AANGENOMEN

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 15 november 2017,
Gehoord de beraadslagingen,

Constaterende dat;
- Voor de ambtelijke organisatie een kwartiermaker integriteit is aangesteld;

Van mening zijnde dat:
- Wij in aansluiting op de inspanningen van de ambtelijke organisatie, ook als Staten moeten werken aan ons

bewustzijn als het gaat om integriteitsdilemma's waar je als Statenlid/Gedeputeerde tegenaan kunt lopen;
- Naast het ondertekenen van de Gedragscode aan het begin van elke bestuursperiode, een jaarlijkse integri-

teitsdag een goede manier is om het thema actief en blijvend aandacht te geven, doordat het kans biedt om be-
paalde aspecten van bestuurlijke integriteit aan de orde te stellen en dilemma's met elkaar uit te diepen;

Spreken uit:
- Spreken uit:
- Voortaan een jaarlijkse lntegriteitsdag van de Provinciale en Gedeputeerde Staten van Drenthe te houden;

en gaan over tot de orde van de dag.
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thttps://www.provincie.drenthe.nllpublish/paqes/I09879/drentse-qedragscode-integriteit.pdf



Toelichting:
" De Commissaris van de Koning (CdK), Gedeputeerde Sfafen (GS) en Provinciale Sfafen (PS) zijn gehouden het
algemeen belang te dienen. Zij zijn er voor de burgers. De overheid verkeeft daarbij vaak in een monopotiepositie.
Dat stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het openbaar bestuur en aan degenen die daarin functioneren. tntegriteit
is daarvan een wezenlijk onderdeel. Wanneer de integriteit van de CdK GS en PS fer drscussle staat, worden het
vertrouwen in en de legitimiteit van het openbaar bestuur aangefasf', aldus onze Drentse gedragscode integriteit
Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten.

Onlangs is voor de ambtelijke organisatie een kwartiermaker integriteit aangesteld. De ChristenUnie vindt het heel
goed dat op deze manier binnen de ambtelijke organisatie gewerkt wordt aan een hoog bewustzijn als het gaat om
integriteit. Als Staten doen wij echter, behalve het ondertekenen van de Gedragscode aan het begin van elke
bestuursperiode, weinig om onszelf scherp te houden op dit punt. Gezien de toegenomen aandacht voor integriteit
van politici, die overigens soms doorslaat in integritisme, is het belangrijk om hier zelf ook meer aandacht voor te
hebben. Daarnaast zien we dat de ondenruereld pogingen doet om zich te verweven met de bovenwereld. Ook
deze ontwikkeling vraagt om Staten die zich hier heel bewust van zijn.
Middels een lntegriteitsdag, zoals men die ook in de gemeenteraad van Groningen kent (in de vorm van een hei-
sessie), kunnen bepaalde aspecten van bestuurlijke integriteit en integriteitsdilemma's met elkaar uitgediept wor-
den.


