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Onderwerp Statenbrief: Integriteitsplan provincie Utrecht 2018-2021 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisneming 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Hierbij zenden wij u het Integriteitsplan provincie Utrecht 2018-2021 toe. 
 
Het onderwerp integriteit heeft de afgelopen tijd enkele malen in Provinciale Staten aandacht gekregen. 
 
Dit plan is op 10 september 2018 oriënterend besproken met leden uit Provinciale Staten. De commissie Bestuur, 
Europa en Middelen heeft het conceptplan in haar vergadering van 10 september 2018 eveneens besproken. 
 
Het Integriteitsplan richt zich op Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de ambtelijke organisatie. In het plan 
worden (wettelijke) regels en instrumenten over het thema integriteit samenhangend gepresenteerd, met als doel 
het onderwerp beter in de organisatie te verankeren en biedt het de mogelijkheid om het vraagstuk op een 
afgestemde wijze aan te pakken. Naast het actueel houden van de regels vestigt het plan vooral de aandacht op 
het aspect cultuur en integriteitsbewustzijn (kennen, weten, doen, laten en bespreken). Daarbij dient ook te 
worden gedacht aan het beschermen van medewerkers tegen verleidingen en tegen externe beïnvloeding.  
 
Tijdens de bijeenkomst en de commissievergadering van 10 september jl. werd vooral benadrukt dat de aandacht 
zal worden gericht op het versterken van de bewustwording van integriteitsvraagstukken door het gesprek erover 
in de organisatie, zowel bestuurlijk als ambtelijk aan te moedigen en te ondersteunen. In het vastgestelde plan 
wordt dit benadrukt. Dit is in enkele acties nader uitgewerkt (expliciet in de acties 1, 4, 16 en 17).  
Ook werd tijdens de bijeenkomst en in de commissie Bestuur Europa en Middelen van 10 september 2018 er op 
aangedrongen om in de mogelijkheid te voorzien om meldingen van ongewenst gedrag ook te kunnen doen bij 
een onafhankelijk extern vertrouwenspersoon. In het verlengde hiervan werd dit ook bepleit voor de 
vertrouwenspersoon meldingen van vermoede misstanden. 
Voor de functie vertrouwenspersoon ongewenst gedrag voorziet de regeling in een extern aanspreekpunt. Voor 
het melden van zowel misstanden als ongewenst gedrag zullen wij naast de interne meldpunten voorzien in de 
mogelijkheid om een melding te doen bij onafhankelijke externe vertrouwenspersonen (actie  16.2 en 16.3). 
 
Tenslotte werd tijdens de bijeenkomst het onderwerp integriteit kort in de bredere context van de ethiek geplaatst. 
Daarbij werd er op gewezen dat integriteit zich niet alleen richt op het goed en fout van handelen met daartussen 
een grijs gebied (de mate van fout). Het richt zich ook op dilemma’s die zich kunnen voordoen bij keuzen tussen 
goed en goed. Met daaraan de vraag gekoppeld “hoe goed” (een zesje of excellent). 



 

  

 

Ook dient bedacht te worden dat de opvattingen over wat nu als goed wordt aangemerkt na verloop van tijd als 
minder correct of zelfs fout wordt ervaren. De opvattingen over “goed” en “fout” zijn daarmee dus geen vaste 
bakens maar verschuiven in de tijd.  
Bij integriteitsvraagstukken spelen op de achtergrond deze overwegingen mee. 
 
Wij hebben het plan in onze vergadering van 9 oktober 2018 vastgesteld. 
 
In de uitwerkingen is zichtbaar gemaakt welke daarvan betrekking hebben op Provinciale Staten/ Gedeputeerde 
Staten enerzijds en op de ambtelijke organisatie anderzijds. 
 
De medewerkers van de provincie Utrecht zullen actief over dit plan worden geïnformeerd. 
 
Voor de uitvoering van het Integriteitsplan provincie Utrecht 2018-2021 hebben wij ingeschat dat hiermee een 
bedrag van circa € 60.000,= structureel zal zijn gemoeid. Bij de integrale afweging in de Voorjaarsnota 2019/ 
Kadernota 2020-2023 zullen wij aan Provinciale Staten voorstellen genoemd bedrag beschikbaar te stellen. De 
kosten hebben betrekking op onderzoek, bewustwording, evaluatie, monitoring en (externe) begeleiding en 
advisering.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Over de voortgang van het gevoerde integriteitsbeleid en de uitvoering ervan zullen Gedeputeerde Staten  

jaarlijks in de Jaarrekening (hoofdstuk Bedrijfsvoering) aan Provinciale Staten verantwoording afleggen. 

 

 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie/ Provinciale Staten  
Het Integriteitsplan provincie Utrecht 2018-2021 wordt u hierbij ter kennisneming toegestuurd. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De secretaris,  
 


