Besluitenlijst Commissie Integriteit
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezige
leden:
Tevens zijn
aanwezig:
Afwezig:

1

25-06-2021
14:00 – 14.55 uur
Digitaal via Teams
E.E.P.M. Heerschop
J.J. van Burg, M.J.A. Reinders-Stijnman, A.G.M. Veraart en W. Willemse
J.M.M. Polman (CvdK), F.J. van Houwelingen (Statengriffier), J.M. Groot (extern
vertrouwenspersoon CAOP), S.E. Meijer (Statenadviseur) en M.E. Trimpe
(Commissiegriffier - besluitenlijst)
K. van den Broeke en R.W. Koevoets

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de heer Groot, extern vertrouwenspersoon,
welkom.

2

Vaststellen agenda
Afdoeningsvoorstel: vaststellen
Conclusie: de agenda wordt vastgesteld.

3

Kennismaking met de heer H. (Hans) Groot, externe vertrouwenspersoon voor
politieke ambtsdragers
Afdoeningsvoorstel: kennismaken met de heer Hans Groot, sinds 1 februari 2021
aangesteld als extern vertrouwenspersoon
Conclusie: de commissie maak kennis met de heer Groot. De externe
vertrouwenspersoon wordt binnenkort via de website van de provincie nader
geïntroduceerd.

4

Vaststellen besluitenlijst vergadering 29 januari 2021
Afdoeningsvoorstel: vaststellen
Conclusie: de besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

5

Brief CvdK van 25 mei 2021 over klacht behandelen integriteitsverzoek - 36072
Afdoeningsvoorstel: algemene punten bespreken in het licht van de 'Handreiking
integriteit' en het protocol integriteitschendindingen
Conclusie: de CvdK waardeert het dat de commissie als klankbord wil fungeren in deze
zaak. Spreker geeft een toelichting op de praktijk binnen het college om bij geruchten
in organisatie of pers dit direct te bespreken in het college. Openheid vermindert
immers kwetsbaarheid. De commissie zal een volgende keer bespreken of deze zaak
als een algemeen dilemma in de studiebijeenkomst kan worden ingebracht.

6

Zaken uit de actualiteit
Afdoeningsvoorstel: bespreken
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Een lid vraagt of er een informatiebijeenkomst voor statenleden belegd kan worden
omtrent de verschillende Wob-verzoeken rond Perkpolder en het Tidal Technology
Centre. Daarmee kunnen statenleden met de nodige procedurele achtergrond van
Wob-processen zo nodig reageren op vragen van achterban of media.
Conclusie: de CvdK zal dit verzoek tot het houden van een themabijeenkomst over
Wob en WOO inbrengen in het college.
7

Rapportage (concept) commissie Integriteit over 2019 en 2020
Afdoeningsvoorstel: rapportage vaststellen en ter informatie agenderen voor commissie
Bestuur
Conclusie: de commissie stelt de conceptrapportage met een wijziging vast. De
rapportage wordt aan PS aangeboden met een begeleidende brief waarin het
functioneren als klankbord, de ambassadeursrol van statenleden voor een integere
overheid, en het hanteren van spelregels worden benoemd.

8

Datum volgende vergadering: 10 december 2021, 14.00 uur
Conclusie: de commissie stemt in met een extra vergadering op 20 september, 19.00 20.00 uur, ter voorbereiding van de studiebijeenkomst op 5 november 2021.

9

Rondvraag en sluiting
De heer Van Burg stelt aan de orde in hoeverre statenleden gebruik kunnen maken
van hun professionele kennis in hun statenwerk, zonder dat dit door mede-statenleden
wordt ervaren als niet-integere belangenbehartiging of de schijn wekt van bevoordeling
van een bepaalde sector. Daarnaast is de framing door anderen een aandachtspunt.
De leden van de commissie geven aan dat het verstandig is de balans te bewaken
tussen het inbrengen van kennis en het (te) vaak inbrengen van een bepaalde
achtergrond. Dat kan reacties van collega’s uitlokken. Een voorzitter kan zo nodig
ingrijpen.
De voorzitter sluit de vergadering om 14.55 uur.
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