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Raadsbesluit

Raadsvergadering van 11 februari 2020

Datum besluit 28 januari 2020 
Registratienr 20.002/54 
Onderwerp benoeming steuntractielid

De raad van de gemeente Schagen,
gelezen het voorstel van de griffier d.d. 28 januari 2020, nr. 20.002741;

gelet op het bepaalde in artikel gelet op het bepaalde in artikel 9 van het Reglement van orde voor 
vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Schagen 2018;

gehoord het rapport van de commissie geloofsbrieven van 11 februari 2020:

overwegende dat de commissie geloofsbrieven de stukken heeft onderzocht en in orde bevonden:

besluit:
1. De heer P.J. Don met ingang van 11 februari 2020 te benoemen tot steunfractie van JESS:

2. Het steunfractielidmaatscha van de heer H. de Ruiter van JESS met ingang van 11 februari 2020 te 
beëindigen.

Aldus besloten in de vergadering van: 11 februari 2020.

De raad van de gemeente Schagen,

voorzittęj

. van Kampen-NouwenMevrou'

griffier
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RAPPORT RAADSCOMMISSIE ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN 
STEUNFRACTIELEDEN

Aan de raad van de gemeente Schagen 
Laan 19
1741 EA Schagen

De COMMISSIE uit de raad van de gemeente Schagen in wier handen werden 
gesteld de geloofsbrieven en verdere bij de Kieswet gevorderde stukken, 
ingezonden door:

Steunfractielid:

De heer P.J. Don (JESS),

rapporteert de raad van de gemeente Schagen, dat zij bovengenoemde bescheiden 
heeft onderzocht en in orde heeft bevonden.

Gebleken is dat de benoemde aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoet.

De commissie adviseert uw raad betrokkene te benoemen tot steunfractielid van de 
gemeente Schagen.

Plaats: Schagen
Datum: 11 februari 2020

De commissie voornoemd,
Á

H.C.P.M Piket, voorzitter



VERKLARING NEVENFUNCTIES RAADSLEDEN

Aan de voorzitter van de raad van de gemeente Schagen
Laan 19
1741 EA Schagen

Ondergetekende, geboren op ..... l.Q.iiİ.0..................

benoemd tot steunfractielid van de raad van de gemeente Schagen, 

verklaart dat hij/ÿį

naast het lidmaatschap van de raad en/of commissie geen nevenfuncties* bekleedt, 
naast het lidmaatschap van de raad en/of commissie de volgende nevenfuncties* bekleedt:
..1 ^rr^QŨ..ì/i.U.....................................................................bezoldigd ja/rvéÇ.

. (ÅíO/IŕíC/.ĩ. CrïČi/.įféV.&VS( L .Ijac...Í\IųíX^-. t).ÜIļiUtťL bezoldigd)^/i/nee 

. bezoldigd ja/nee 

.. bezoldigd ja/nee 

.. bezoldigd ja/nee 

.... bezoldigd ja/nee

Ondergetekende verklaart dat hij tussentijdse wijzigingen ten aanzien van nevenfuncties zo spoedig 
mogelijk schríftelijk kenbaar zal maken aan de voorzitter van de raad

Plaats: Schagen

ŨX^-ũ.Z-..l.Q..Zu

Handtekening:

onder nevenfunctorWden alle functies verstaan die het raadslid uitoefent naast het
raadslidmaatschap (werkkring, bestuursfuncties etc.)



VERKLARING INZAKE OPENBARE BETREKKINGEN

Aan de raad van de gemeente Schagen
Laan 19
1741 EA Schagen

Ondergetekende,.. fcl

benoemd tot lid van de raad van de gemeente Schagen, 

verklaart

0 dat hij/zij geen openbare betrekkingen bekleedt.

O dat hij/zij de volgende openbare betrekkingen bekleedt:

geboren op

Schagen

05 -oi' Lol
Plaats:
Datum:

Handtekening:



Schone handen
Gedragsregels politiek ambtsdragers gemeente Schagen "Schone handen"

Onder politiek ambtsdragers verstaan wij raadsleden, commissieleden, wethouders en burgemeester.

Je stemt je handelen af op het belang van de organisatie en niet op dat van jezelf of dat van (individuele) derden. 
Je voorkomt dat de schijn van afhankelijkheid ontstaat.
De belangrijkste vuistregel voor deze houding is 'openheid'. Kun je het aan jouw parlijgenoten o( collega 
collegeleden vertellen? Andere belangrijke kenmerken zijn loyaliteit tegenover de ambtelijke en politieke organisatie 
van de gemeente Schagen en eerlijk en oprecht gedrag.

Eigen verantwoordelijkheid
Jouw eigen verantwoordelijkheid is het meest belangrijk. In twijfelgevallen moet je overleggen met je collega 
collegeleden ol jouw partijgenoten. Genoemde voorbeelden zijn niet limitatief.

Aanvaarden van geschenken, geld en goederen
Als politiek ambtsdrager mag je vanuit jouw functie geschenken aanvaarden, mits dit jouw onafhankelijkheid niet 
beïnvloed. Deze geschenken dien je te melden en zijn eigendom van de gemeente Schagen.

Het is ongewenst geschenken op jouw privéadres Ie ontvangen, omdat dit de indruk geeft dat anderen er niet van 
mogen welen. Geld en goederen die je te gelde kunt maken, mag je nooit accepteren.

Reizen en diners
Lunches en maaltijden horen er gewoon bij: om snel een afspraak te kunnen maken of om de afsluiting van een 
project te vieren. Wees hierover transparant en overleg met het college of (ols je raadslid ot commissielid bent) met 
het presidium en bepaal wie de kosten betaalt. Anderzijds is het van belang om uiterst zorgvuldig te zijn met het 
accepteren van uitnodigingen tijdens de onderhandelingsfase. Het is verstandig om als regel Ie hanteren dat je in 
deze fase geen uitnodigingen accepteert.
Voor reizen staat voorop dat ze functioneel en in het belang van de gemeente moeten zijn. Bijvoorbeeld om te zien 
hoe een systeem of product in de praktijk functioneert. Als je twijfelt, vraag je toestemming bij hel college of (als je 
raadslid of commissielid bent) het presidium.

Nevenwerkzaamheden politiek omblsdrooers
Wetlelijk is bepaald dat de burgemeester geen nevenfuncties vervult waarvan de uitoefening ongewenst is met hel 
oog op een goede invulling van hel ambt. Bestuurders dragen zelf de verantwoordelijkheid om Ie beslissen een 
nevenfunctie te accepteren, maar moeten die wel melden aan de gemeenteraad. Ook moeten zij alle 
nevenfuncties openbaar maken.
Nevenfuncties uit hoofde van de politieke functie (qualitate qua ofwel een q.q.-nevenfunctie) kunnen worden 
toegestaan als er oantoonbaar belang is voor de gemeente Schagen en wanneer ínhoud en duur zijn bepaald.

Financiële belangen
Het is verboden financiële belangen te hebben, waardoor de goede vervulling van je functie of de goede 
functionering van de openbare dienst in gevaar kan komen. Onder financieel belang wordt in ieder geval verstaan 
het bezit van effecten, vorderingsrechten, onroerend goed. bouwgrond en een financiële deelneming in 
ondernemingen. Met financiële belangen wordt ook bedoeld de negatieve financiële belongen zoals schulden die 
relevant kunnen zijn met het oog op belangenverstrengeling.

Je bent verplicht financiële belangen te melden, als (je vermoedt dat) het hebben van of handelen in deze 
financiële belangen de goede vervulling van jouw functie of goede functionering van de openbare dienst, in 
gevaar kan komen.

I



Algemeen
Privé gebruik von interne faciliteiten
Privé gebruik von de faciliteiten van de gemeente Schagen is niet toegeslaan. Als norm geldt dat er geen gebruik 
mag maken van gemeenschapsgeld voor eigen doeleinden.
Incidenteel privé gebruik van de telefoon, tax, internet, e-mail of andere vormen van digitale overdracht en het 
kopieerapparaat is toegestaan: dagelijks gebruik valt hier niet onder.

Verlrouweliike informatie
De basisregel is simpel: als je weet dat iets vertrouwelijk moet blijven, moet je het ook geheim houden. Als je twijfelt, 
bedenk dan of je het ook zou vertellen als jouw collega collegeleden of jouw partijgenoten erbij zalen. In alle 
gevallen is het verstandig om voorzichtig te zijn met het verstrekken van informatie aan derden.

Ten slotte
De raad. hel college van burgemeester en wethouders en het Mĩ staan achter de gedragsregels. Dit betekent dal 
relatiegeschenken, attenties, reizen en dergelijke direct in de raads- of collegevergadering worden gemeld. 
Daarnaast wordt het college jaarlijks door P&O geïnformeerd over het register von ontvangen relatiegeschenken en 
dergelijke. De goede noam van onze gemeente hangt af van hef gedrag van álle bestuurders en medewerk(st)ers.

Schagen, 27 maart 2018

OV)

Handteki
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Formulier afleggen eed of belofte

Belofte

'Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder 

welke naam of welk voorwendsel dan ook, enige gift heb gegeven of beloofd.

Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig 

geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn 

plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.

Uw antwoord

"Dat verklaar en beloof ik"

Eed

'Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks nog middellijk, onder welke 

naam of welk voorwendsel dan ook, enige gift heb gegeven of beloofd.

Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen ofte laten, rechtstreeks nog middellijk enig geschenk of 

enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn 

plichten ais lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.

Uw antwoord

"Zo waarlijk helpe mij God Almachtig"

Naam Handtekening


