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Inleiding 
In de presidiumvergaderingen van 13 en 27 januari jl. is gesproken over de Gedragscode integriteit 
Commissaris van de Koning, GS en PS. Specifiek was bepaling 2.3 van de code onderwerp van 
gesprek. Aanleiding hiervoor was de vraag van het college c.q. de Commissaris in hoeverre in die 
specifieke bepaling onder de term ‘bestuurder’ naast de dagelijkse, bezoldigde bestuurders van de 
provincie tevens de volksvertegenwoordigers moeten worden begrepen of niet. Reden hiervoor is de 
mogelijke deelname aan (gebruikelijke) procedures van werving en selectie bij provinciale vacatures 
door statenleden. 
 
Bepaling 2.3 van de nu nog geldende Gedragscode is onderdeel van paragraaf 2. 
Belangenverstrengeling en aanbesteding, en luidt als volgt: 
“Een oud-bestuurder wordt het eerste jaar na de beëindiging van zijn ambtstermijn uitgesloten van het 
tegen betaling verrichten van werkzaamheden voor de provincie.” 
 

Overwegingen presidium 
In de vergaderingen van het presidium van 13 en 27 januari jl. is uitvoerig gesproken over de uitleg 
van bepaling 2.3. Hierbij stond de (specifieke) functie van statenlid (volksvertegenwoordiger) voorop, 
de mogelijkheid van het optreden van belangenverstrengeling in de genoemde gevallen en de 
belangen van de provincie als werkgever. 
 
Alles overwegende heeft het presidium geconcludeerd dat de passage onder 2.3. voor meerderlei 
uitleg vatbaar is. Hierbij heeft de meerderheid van het presidium de Commissaris geadviseerd dat de 
Gedragscode er niet aan in de weg staat dat een statenlid deelneemt aan een sollicitatieprocedure 
voor een vacature bij de provincie. Voor benoeming is (wettelijke) voorwaarde dat het statenlid zijn of 
haar statenlidmaatschap beëindigd. 
 
Vanwege de opgetreden onduidelijkheid heeft het presidium in aanvulling op dit advies besloten dat 
de Gedragscode (op dit onderdeel) dient te worden aangepast. D.w.z. dat verduidelijkt moet worden 
dat met de aanduiding ‘oud-bestuurder’ in de genoemde passage ‘oud-gedeputeerde’ wordt bedoeld.  
 
In de vergadering van het presidium van 27 januari is besloten het college van GS te verzoeken de 
staten een brief te sturen met daarin een toelichting op bepaling 2.3 ter bespreking in 
Statencommissie en PS. Deze brief is als bijlage aan dit statenvoorstel toegevoegd.  
 

Statencommissie FCBE 
In de vergadering van de Statencommissie FCBE van 19 februari jl. is naar aanleiding van de brief 
van GS van 5 februari 2014 opnieuw gesproken over de bepaling. O.a. werd het belang uitgelicht van 
het kunnen voeren van goed personeelsbeleid door de provincie (het ten voordele van de provincie, 
mogelijk ook uit het midden van de staten, benutten van aanwezige kennis en kunde) en het 
voorkomen van draaideurconstructies (belangenverstrengeling). De commissie heeft de wens 
uitgesproken de Gedragscode (in zijn geheel) te evalueren en aan te passen. Afgesproken is de 
bevindingen van de commissie via een statenvoorstel voor te leggen aan Provinciale Staten van 
Drenthe. 
 
Evaluatie Gedragscode 
In 2003, bij vaststelling van de Gedragscode, is afgesproken de code met enige regelmaat te 
evalueren. In argument 2.1 van het desbetreffende statenvoorstel staat: “het kan zijn dat door 
toepassing van de gedragscode blijkt dat aanpassingen gewenst zijn.”  
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De evaluatie van de code zou in lijn zijn met de aanbeveling van de (enige) evaluatie van 2006 om dit 
iedere bestuursperiode te doen. 
 
Bij de evaluatie 2014-2015 zou overwogen kunnen worden om t.b.v. de nieuwe statenperiode voor de 
volksvertegenwoordiging (PS) een eigen/aparte Gedragscode vast te stellen. PS-leden nemen een 
andere bestuurlijke positie in dan GS-leden waardoor de risico’s op belangenverstrengeling 
uiteenlopen. Deze verschillen kunnen daardoor helder tot uitdrukking worden gebracht. 

Advies 

Bepaling 2.3 van de Gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, GS en PS als volgt 
gewijzigd vast te stellen. 
“Een oud-gedeputeerde wordt het eerste jaar na de beëindiging van zijn ambtstermijn uitgesloten van 
het tegen betaling verrichten van werkzaamheden voor de provincie.” 

Beoogd effect 

Verduidelijking van (het doel van) bepaling 2.3 van de Gedragscode integriteit Commissaris van de 
Koning, GS en PS  

Argumenten 

- Ter voorkoming van enig misverstand over de bedoeling van bepaling 2.3 van de Gedragscode 
integriteit Commissaris van de Koning, GS en PS dient de bepaling verduidelijkt en gewijzigd te 
worden; 

- De wijziging verheldert de onderlinge afspraken over het voorkomen van belangenverstrengeling 
en hiermee samenhangend gewenst en ongewenst gedrag. 

Uitvoering 

Monitoring en evaluatie 
Ten behoeve van de volgende statenperiode zal de Gedragscode integriteit Commissaris van de 
Koning, GS en PS geheel worden geactualiseerd. 
 

Bijlage 
- Brief van het college van GS van 5 februari 2014 (Gedragscode integriteit). 
  
 
Assen, 21 februari 2014 
Kenmerk: 11/SG/201400434 
 
Het Presidium van Provinciale Staten van Drenthe, 
 
J. Tichelaar, voorzitter 
mevrouw mr. drs. S. Buissink, griffier  
 
@/coll. 



   2014-610-1 
 

 

Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van Drenthe van 21 februari 2014, 
kenmerk 11/SG/201400434; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
bepaling 2.3 van de Gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, GS en PS (2003) als volgt 
gewijzigd vast te stellen: 
 
“Een oud-gedeputeerde wordt het eerste jaar na de beëindiging van zijn ambtstermijn uitgesloten van 
het tegen betaling verrichten van werkzaamheden voor de provincie.” 
 
 
 
 
Assen, 12 maart 2014 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
   , griffier       , voorzitter 
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Aan:
de voorzitter en leden

van Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 5 februari 2014

Ons kenmerk 612.1 1201 4000700
Behandeld door de heer B.F. Potjer (0592) 36 53 95

Onderwerp: Gedragscode I ntegriteit

Geachte voorzitter/leden,

Uw Presidium heeft zich op ons verzoek afgelopen maand gebogen over de Drentse
gedragscode lntegriteit. Het ging hierbij met name over de interpretatie van artikel 2.3

betreffende positie oud-bestuurders in relatie tot het verrichten van bezoldigde

functies voor de provincie.

Wij hebben kennisgenomen van de besluiten van het Presidium van 13 en 27 januari

2014, inhoudende het verzoek u een brief te doen toekomen dat een meerderheid van

het Presidium van opvatting is dat in voorkomende gevallen de integriteitscode zo ge-

lezen moet worden dat onder bestuurders, zoals genoemd in de code, niet de volks-
vertegenwoordigers uit PS begrepen worden.

Hoogachtend

Staten van Drenthe,G

wa.coll.
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