Integriteit:
Wat betekent integriteit voor de adviesraad Sociaal Domein?
Integriteit is voor de adviesraad sociaal domein Venray belangrijk vanwege de maatschappelijke
rol die de adviesraad vervult. Eerlijkheid, betrouwbaarheid en transparantie zijn de normen en
waarden die bij integriteit horen. Ook als dit van buitenaf onder druk komt te staan. Eerlijkheid,
betrouwbaarheid en de transparantie staan centraal in ons handelen. Het handelen dat van
belang is voor de gehele adviesraad en dus ook voor alle burgers waarvoor wij werken.
Belangrijk is ook dat je als persoon altijd verantwoording kunt afleggen over je eigen gedrag en
de keuzes die je gemaakt hebt.
Pas toe én leg uit (we doen het).
De adviesraad moet onafhankelijk acteren binnen de gemeente Venray. Deze onafhankelijkheid
is van cruciaal belang om het vertrouwen te krijgen, te onderhouden en uit te bouwen. Integer
handelen draagt er toe bij dat het risico op belangenverstrengeling voorkomen wordt.
In de fact-sheet legt de adviesraad sociaal domein Venray uit hoe er omgegaan wordt met
integriteit. Dit zijn de aanwijzingen tot moreel juist handelen. Deze ‘spelregels’ kunnen de
adviesraad ondersteunen bij het nemen van de juiste beslissingen.

Integriteit is het juiste te
doen, ook als er niemand
kijkt.
(C.S.Lewis)

Eerlijkheid duurt het
langst.

Wie geen vertrouwen in anderen
stelt, zal nimmer het vertrouwen van
anderen winnen.

Als je iemand vertrouwt, maak
je hem betrouwbaar (Seneca)

Fact-Sheet Integriteit Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Venray (Governance Code)
Adviesraadleden zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op belangenverstrengeling, vermijden
ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige
belangen.

Adviesraadleden zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verhoudingen naar de burgers en de
gemeente, en handelen daarnaar.

Adviesraadleden zorgen voor een cultuur van
openheid en aanspreekbaarheid binnen de
gemeente Venray.

De organisatiestructuur en financiële inrichting
zijn helder en maken een eenduidige en
transparante handelswijze mogelijk.

De adviesraad vergewist zich van de
onafhankelijkheid van hun leden.
Adviesraadleden hebben geen zakelijke of
andere belangen of relaties met de gemeente
anders dan als onafhankelijk adviseur. Als er
sprake is van eventuele (neven)functies die
gezien de aard of het tijdsbeslag het
functioneren binnen de adviesraad raken dan
wordt dit open en transparant met deoverige
adviesraadleden besproken.
Een voormalige ambtenaar, medewerker of
zakelijk adviseur van de gemeente, kan
gedurende de eerste vier jaar geen adviesraad
lid worden.

Adviesraadleden laten het belang van de
adviesraad prevaleren boven eigen belangen
en onthouden zich van persoonlijke
bevoordeling van henzelf of hun naasten.

Als er sprake is van (potentieel) tegenstrijdige
belangen neemt het betreffende adviesraad lid
niet deel aan de voorbereiding, uitwerking en
totstandkoming van het advies.

Besluiten tot het aangaan van transacties of relaties
waarbij tegenstrijdige belangen van adviesraadleden
(kunnen) spelen, behoeven vooraf goedkeuring door de
gehele adviesraad. De adviesraad legt deze besluiten
schriftelijk en met een motivering vast en rapporteert
hierover naar de extern betrokkenen.

De adviesraad hanteert deze 'spelregels’ om
belangenverstrengeling in een zo vroeg mogelijk
stadium te signaleren, om ongewenste
belangenverstrengeling te vermijden en om te
waarborgen dat adviesraadleden op een transparante
en zorgvuldige wijze omgaan met eventuele
tegenstrijdige belangen.

Adviesraadleden melden elke vorm van (mogelijke)
belangenverstrengeling en (potentieel) tegenstrijdig
belang aan de voorzitter van de raad en verschaffen
hem daarover alle relevante informatie. De adviesraad
besluit dan buiten de aanwezigheid van het betrokken
lid of er sprake is van ongewenste belangen verstrengeling of tegenstrijdig belang en treft passende
maatregelen. De adviesraad geeft hierover openheid
naar de externe belanghebbenden.

Adviesraadleden nemen geen taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden over
die tot de verantwoordelijkheid van de
voorzitter en/ of secretaris behoren.

De adviesraad legt verantwoording af aan de
externe belanghebbenden en geeft alle
informatie die nodig is voor het goed kunnen
functioneren als adviesraad. De adviesraad
doet dit gevraagd, ongevraagd en tijdig. Over
de informatievoorziening zijn schriftelijk
afspraken gemaakt met de Gemeente.

Als op basis van een melding geconstateerd wordt dat
er sprake is van ongewenste belangenverstrengeling
zorgt het betreffende lid ervoor dat deze belangen verstrengeling zich niet meer voordoet of zo snel
mogelijk wordt opgeheven. De adviesraad ziet hier
onderling op toe en neemt maatregelen wanneer het
betreffende lid hierin nalatig is.

Pas toe én leg uit (we doen het).

De leden van de adviesraad hebben gezamenlijk
en ieder afzonderlijk de verantwoordelijkheid om
alle informatie te vragen die zij nodig hebben om
hun rol goed te kunnen vervullen.

De adviesraad rapporteert over contacten
met de externe belanghebbenden. Dit gaat om
de aard, inhoud en resultaten van deze
contacten. Dit maakt het mogelijk dat de
adviesraad bij het uitoefenen van zijn
werkzaamheden, daar tijdig en effectief op kan
anticiperen.

De adviesraad zorgt dat zij vanuit het belang van
hun taak conflicten binnen de adviesraad
onderling actief beheersen en zo snel mogelijk
oplossen.

De voorzitter en/ of secretaris bevorderen, ieder
vanuit de eigen verantwoordelijkheid, de
betrokkenheid van de leden bij het vormgeven
van de adviesraad in zijn totaliteit. Zij maken
hierover afspraken met elkaar.

