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INLEIDING

Op 1 december 2016 heeft de gemeenteraad de gedragscode integriteit voor raadsleden
vastgesteld. In de gedragscode (artikel 7.2 lid 3) staat dat de burgemeester jaarlijks met
de raad spreekt over de naleving van de gedragscode. Als basis voor dit gesprek is in
navolging van het verslag over het jaar 2017 een verslag opgesteld waarin observaties
over de naleving van de gedragscode over het jaar 2018 zijn samengevat. 
 
In de gedragscode van de gemeenteraad worden de volgende onderwerpen benoemd:
     1. onafhankelijke oordeelsvorming
                   i. registratie nevenfuncties;
                   ii. registratie geschenken;
     2. omgang met vertrouwelijke informatie;
     3. gebruik van gemeentelijke faciliteiten;
     4. onderlinge omgang;
     5. protocol bij (vermoedens van) integriteitsschendingen. 
 
De gedragscode is een handvat om te werken aan goed bestuur. De artikelen in de
gedragscode zijn geen doel in zichzelf, maar vertegenwoordigen waarden. Het vraagt om
een voortdurend gesprek of de vastgestelde artikelen uit de gedragscode deze waarde
voldoende belichamen en hoe hieraan uitleg en uitvoering dient te worden gegeven. Om
die reden is tijdens de studiedagen van de raad (op 6 april) ook stil gestaan bij dit
onderwerp. In 2019 zal er opnieuw een bijeenkomst over dit onderwerp worden belegd.
Daarnaast is het belangrijk de praktijk blijvend te ijken aan de gedeelde en vastgelegde
waarden. 
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Observaties

Een raadslid dient zijn rol zonder ‘vooringenomenheid’ te vervullen. Dat betekent concreet dat de raad er
voor waakt dat persoonlijk belangen van raadsleden de besluitvorming beïnvloeden. Ook betekent dit dat
raadsleden hun invloed niet laten kopen of beïnvloeden door geld, goederen of diensten. Om de
onafhankelijke oordeelsvorming van raadsleden te versterken bepaalt de gedragscode dat een overzicht van
nevenfuncties wordt gepubliceerd evenals een register waarin ontvangen geschenken worden gepubliceerd. 
 
 
 

1. Onafhankelijke oordeelsvorming
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Rond het ontslag nemen door raadslid Benard (mei 2018) is (in het verlengde van de waarde ‘onafhankelijk
oordeelsvorming’) stil gestaan bij de uitleg van artikel 15 uit de Gemeentewet. Dit artikel handelt over de
vraag wat wel en niet is aan te merken als een voor raadsleden verboden handeling. Het onderlinge gesprek
hierover maakte, los van de juridische duiding van het bewuste artikel, duidelijk dat:
 

 

de vermijding van schijn van belangenverstrengeling zwaar weegt;
dilemma’s rond de interpretatie van artikel 15 (en aanverwante vraagstukken) behoren tot de persoonlijke
afweging van een raadslid;
ieder raadslid die bij adviesbureaus, advocatenkantoren, accountants kortom werkt bij dienstverleners die
door of vanwege de gemeente inkomsten kunnen generen, af moet wegen of dat mogelijk/wenselijk is;
dat ieder raadslid die werkzaam is bij maatschappelijke instelling die een relatie hebben met de gemeente,
c.q. inkomsten door of vanwege de gemeente genereren af moeten wegen of dat wenselijk is of nadere
maatregelen vraagt;
dat ieder raadslid die een partner heeft die werkt bij een van de instellingen zoals hiervoor beschreven
moet afwegen of dat om nadere maatregelen vraagt.

Uitleg artikel 15 Gemeentewet



Observaties

In 2017 is, na vaststelling van de nieuwe gedragscode, gestuurd op een meer uitgebreide omschrijving van
nevenfuncties. De praktijk leerde afgelopen jaar ook dat het belangrijk is dat raadsleden het overzicht van
nevenfuncties up-to-date houden. De jaarlijkse reminder om het overzicht actueel te houden levert nog
vaak wijzigingsverzoeken op die eerder hadden moeten gemeld. De verantwoordelijkheid voor het actueel
houden van dit register ligt bij het raadslid zelf. Het is belangrijk hiervoor ook aandacht te hebben in het
nieuwe jaar.Bij twijfel of vragen kan de gri�e altijd worden geraadpleegd. Hierbij moet tegelijkertijd worden
opgemerkt dat diverse raadsleden hiervan in het afgelopen jaar met regelmaat gebruik hebben gemaakt,
bijvoorbeeld wanneer iemand vanwege zijn of haar woonplek te maken krijgt met gemeentelijke
regelgeving of in welke stemhouding wenselijk is. 
 

Blijvend aandacht voor actueel overzicht nevenfuncties

Sinds het aantreden van de nieuwe raad in 2018 zijn er meldingen gedaan die zijn opgenomen in het register.
Het vermoeden is dat het opnieuw onder de aandacht brengen van de gemaakte afspraken bij het aantreden
van de nieuwe raad hierin een rol speelt. Wel valt op dat de meldingsbereidheid onderling sterk verschilt. Het op
gezette tijden herhalen van gemaakte afspraken lijkt hiermee noodzakelijk.In 2018 is met presidium en
fractievoorzitters de afspraak gemaakt instellingen of verenigingen die vrijkaarten aanbieden aan raadsleden,
uit hoofde van hun functie, bij brief te attenderen op de intern gemaakte afspraken hieromtrent. In drie gevallen
is afgelopen jaar, uit naam van het presidium, een brief uitgegaan.

Meldingen geschenkenregister
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Openbaarheid is het uitgangspunt binnen het openbaar bestuur. In de Wet openbaarheid bestuur worden evenwel
gronden benoemd op basis waarvan vertrouwelijkheid kan worden opgelegd of in sommige gevallen zelfs moet
worden opgelegd. In de gedragscode ligt vast dat een raadslid ‘niet ten eigen bate of ten bate van derden’ gebruik
mag maken van deze vertrouwelijke informatie. 

2. Omgaan met vertrouwelijke informatie



Observaties

Jaarverslag integriteit raadsleden 2018 gemeente Almere

Ten aanzien van het gebruik van gemeentelijke faciliteiten zijn in 2018 geen bijzonderheden te melden. Aan
nieuwe raadsleden is in 2018 ook geen gemeentelijke apparatuur meer ter beschikking gesteld. Mogelijk
verandert deze situatie omdat per 1 januari 2019 een nieuwe rechtpositieregeling van kracht is voor politieke
ambtsdragers. Deze nieuwe regeling vereist een besluit van de raad over de Verordening voorzieningen
raadsleden en fracties, waarin onder meer het verstrekken van gemeentelijke apparatuur is geregeld.

3. Gebruik van gemeentelijke faciliteiten
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4. Onderlinge omgang
Ten aanzien van de onderlinge omgang zijn in 2018 geen bijzonderheden te melden. In en om vergaderingen
zijn de voorzitters van de politieke markt belangrijke cultuurbewakers op dit punt.
 

5. Protocol bij (vermoedens van) integriteitsschendingen
Het werken met een protocol biedt een goed houvast bij het bepalen van te zetten stappen.
 

Raad alert op vertrouwelijkheid

Het is duidelijk cultuur in de raad alert te zijn op de omgang met vertrouwelijke informatie. Meermaals is afgelopen
jaar in de raad aandacht gevraagd voor het opleggen van vertrouwelijkheid. Dit blijkt in de praktijk nog te vaak te
ruimhartig toegepast. 
 
In december jl. is ook met een groep raadsleden, naar aanleiding van een toezegging van de wethouder (5 juli
2018) nagedacht over de vorm waarin het MPGA (Meerjaren Perspectief Grondexploitaties Almere) in de
toekomst rekening houdt met wat openbaar is en geheim.



Observaties

Met de nieuw aangetreden raad is op 6 april 2018 tijdens de studiedagen stil gestaan bij het onderwerp
integriteit en geheimhouding. In juni zal opnieuw een studiebijeenkomst worden belegd over dit onderwerp. 
 
 
 

Studiebijeenkomst integriteit
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INLEIDING

Op 1 december 2016 heeft de gemeenteraad de gedragscode integriteit voor
burgemeester en wethouders vastgesteld. In de gedragscode (artikel 7.2) staat dat de
burgemeester ervoor zorgt dat het onderwerp integriteit in het algemeen en van de
gedragscode in het bijzonder halfjaarlijks wordt besproken in het college en jaarlijks in de
raad.
Als basis voor de bespreking in de raad kan o.m. onderstaand jaarverslag integriteit B en
W gebruikt worden. Tezamen met het jaarverslag integriteit raadsleden en het jaarverslag
ambtelijke integriteit vormt dit verslag de bestuurlijke verantwoording van de uitvoering
van het gemeentelijk integriteitsbeleid in 2018. 
 
Voor het jaarverslag integriteit B en W was 2018 een bijzonder jaar. De
gemeenteraadsverkiezingen leidde tot een nieuwe coalitie en daarmee tot een nieuw
college. De wethouders zijn op 31 mei 2018 geïnstalleerd door de gemeenteraad. De
eerste collegevergadering vond plaats op 5 juni 2018. Bij het aantreden van het nieuwe
college is er extra ingezet op bewustwording van de gedragscode integriteit voor
burgemeester en wethouders. Maar ook al daarvoor. Van alle kandidaat-wethouders is
een risicoanalyse integriteit afgenomen. De risicoanalyse had tot doel na te gaan of er
sprake is van aanwijzingen die duiden op onregelmatigheden, verstrengeling van
belangen of andere relevante omstandigheden, waardoor het risico bestaat dat de
integriteit van de kandidaten ter discussie kan komen te staan. Gekeken is naar
(integriteits)risico’s, zowel t.a.v. de huidige situatie als ten aanzien van mogelijke
toekomstige omstandigheden. Hierbij is gekeken naar de volgende feiten en
omstandigheden: Benoembaarheidsvereisten (Gemeentewet artikel 10, 35, 36A),
Verboden handelingen (Gemeentewet artikel 15 41c en 46), Incompatibiliteiten (
Gemeentewet artikel 36B), nevenfuncties, arbeidsverleden, waaronder bestuurlijke
activiteiten en strafrechtelijke antecedenten. In de analyse zijn ook
persoonlijkheidskenmerken betrokken.  
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Bevindingen

1.De gedragscode integriteit B en W is nageleefd. Meldenswaardig zijn: 
 
a) Direct na de installatie van de collegeleden hebben zij een introductiegesprek gehad met de
compliance-o�cer. Onderdeel van het gesprek betrof integriteit en de afspraken die hieruit
voortvloeien. Tijdens dit gesprek zijn relevante documenten zoals de gedragscode integriteit voor
burgemeester en wethouders overhandigd aan de nieuwe collegeleden. 
 
b) Tijdens de eerste collegevergadering is de portefeuilleverdeling, de vervangingsregeling, de ambts-
gebonden nevenfuncties en de niet ambts-gebonden nevenfuncties besproken en vastgesteld.  
Wijzigingen in de nevenfuncties en voornemens tot aanvaarding van een nieuwe nevenfunctie zijn
(vooraf) gemeld aan college en raad, conform artikel 2.6.1 en 2.6.2.  
Er is een actueel openbaar overzicht van nevenfuncties (artikel 2.6.1 en 2.6.2). 
https://www.almere.nl/�leadmin/�les/almere/bestuur/Portefeuilleverdeling_en_nevenfuncties/Actuali
satie_portefeuilleverdeling_en_nevenfuncties_FEBRUARI_2019.pdf
Deze pagina is in 2018 5.613 keer bezocht. 
 
c) Een aantal keren heeft een collegelid het college geconsulteerd zoals bedoeld in artikel 3.2 over het
aanvaarden van een geschenk of een uitnodiging.  
 
d) Wekelijks wordt in het college een interne lijst van uitnodigingen gericht aan het college ingebracht,
conform artikel 3.2.3.3. 
 
e) Collegeleden melden in de collegevergadering indien zij een geschenk met een waarde >25 euro
hebben ontvangen. Er is een actueel openbaar register ontvangen geschenken (artikel 3.2.1.4). 
https://www.almere.nl/bestuur/college-van-b-en-w/registers/geschenkenregister/2018/
Deze pagina is in 2018 473 keer bezocht.
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https://www.almere.nl/fileadmin/files/almere/bestuur/Portefeuilleverdeling_en_nevenfuncties/Actualisatie_portefeuilleverdeling_en_nevenfuncties_FEBRUARI_2019.pdf
https://www.almere.nl/bestuur/college-van-b-en-w/registers/geschenkenregister/2018/


f) In de jaarrekening 2018 wordt een overzicht opgenomen van de uitvoering van de wachtgeldregeling
voor ex-bestuurders, conform artikel 4.2.  
 
g) Een aanvraag voor een buitenlandse dienstreis wordt besproken in de collegevergadering evenals het
verslag van de desbetreffende dienstreis. Er is een actueel openbaar register buitenlandse dienstreizen
(artikel 4.3.6).
https://www.almere.nl/bestuur/college-van-b-en-w/registers/dienstreizenregister/2018/
 Deze pagina is in 2018 215 keer bezocht. 
 
h) Er is een openbaar register kostendeclaraties (artikel 4.1.6). 
https://www.almere.nl/bestuur/college-van-b-en-w/registers/kostendeclaratieregister/
Deze pagina is in 2018 376 keer bezocht. 
 
i) Er is een openbaar overzicht van de �nanciële belangen die burgemeester en wethouders hebben in
ondernemingen waarmee de gemeente zaken doet of waarin de gemeente een belang heeft (artikel
2.7.2).Dit overzicht was het tweede halfjaar van 2018 niet actueel meer door de wisseling van de
collegeleden. Inmiddels is dit hersteld en is er een actueel overzicht gepubliceerd.
https://www.almere.nl/bestuur/integriteit-bestuurders-en-ambtenaren/�nanciele-belangen-in-
ondernemingen/
Deze pagina is in 2018 39 keer bezocht. 
 
j) In de collegevergadering van 9 oktober 2018 heeft het college het jaarverslag integriteit B en W 2017
vastgesteld. Het was als een bespreekstuk geagendeerd op de collegeagenda. Een themabijeenkomst
voor het college over Integriteit, met Bureau Governance & Integriteit Nederland als extern gespreksleider,
was geagendeerd op 18 december 2018. Door omstandigheden is deze themabijeenkomst niet
doorgegaan. Een nieuwe themabijeenkomst voor 2019 is gepland. Zoals eerder aangegeven onder a) was
integriteit een expliciet onderdeel bij het introductiegesprek van de collegeleden met de compliance-o�cer.
(artikel 7.2)
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https://www.almere.nl/bestuur/college-van-b-en-w/registers/dienstreizenregister/2018/
https://www.almere.nl/bestuur/college-van-b-en-w/registers/kostendeclaratieregister/
https://www.almere.nl/bestuur/integriteit-bestuurders-en-ambtenaren/financiele-belangen-in-ondernemingen/
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3. Collegeleden hebben geen privacy datalekken veroorzaakt en geen geheime informatie gelekt.
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4. De compliance o�cer heeft geen onrechtmatigheden geconstateerd.
 

5. Er is een themapagina integriteit op Almere.nl.
https://www.almere.nl/bestuur/integriteit-bestuurders-en-ambtenaren/
Deze pagina is in 2018 1252 keer bezocht.
 

2. Op 12 juni 2018 heeft de burgemeester een klacht ontvangen uit de stad over wethouder Herrema. De klacht
is tevens beschouwd als een melding zoals bedoeld in artikel 3 van het protocol behorende bij de gedragscode
integriteit B en W en als zodanig in behandeling genomen. Er is conform artikel 3.2 van het protocol een
vooronderzoek uitgevoerd. T.b.v. dit vooronderzoek heeft de Ombudsman Metropoolregio Amsterdam een
onderzoeksrapport uitgebracht inzake de ingediende klacht. Op basis van de conclusies van dit onderzoek
heeft de burgemeester geconcludeerd dat er geen aanleiding was om over te gaan tot een nader
integriteitsonderzoek. Het college, het presidium en de raad is hierover op 25 juni 2018 geïnformeerd.

https://www.almere.nl/bestuur/integriteit-bestuurders-en-ambtenaren/
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INLEIDING

Deze (jaarlijkse) rapportage draagt bij aan de borging van integriteit in onze organisatie.
Daarmee wordt ook recht gedaan aan de structurele aandacht die uitgaat naar het
monitoren van het integriteitsbeleid. Daarnaast is deze rapportage bedoeld om
informatie te bieden over de voortgang en activiteiten op het integriteitsgebied over het
jaar 2018 en vooruit te kijken naar de plannen en ambities. Bovendien is elke gemeente
verplicht om eens per jaar verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad over het
gevoerde integriteitsbeleid en de naleving van de gedragscode. Hiermee voldoet de
gemeente aan de verplichting uit de Ambtenarenwet (Artikel 125quater, onderdeel d,
Ambtenarenwet).
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Meldingen en onderzoek

Niet alle integriteitsschendingen worden centraal geregistreerd. Medewerkers kunnen conform de regeling
vermoeden van een misstand of onregelmatigheid (integriteitsschending) ook bij de leidinggevende melden. Het
aantal integriteitsschendingen dat bij leidinggevende wordt gemeld is niet bekend. Als een melding te weinig
concreet of niet objectief veri�eerbaar is, kan een melding ook niet onderzocht worden. In die gevallen wordt een
melding ook niet opgenomen in de registratie. 
 
Om herleidbaarheid naar personen, teams of casussen te voorkomen wordt slechts in algemene zin
gerapporteerd over de aard van de meldingen. In 2018 zijn er elf interne meldingen gedaan bij de
Vertrouwenspersoon Integriteit (VPI) en is er één externe klacht ontvangen. Bij vier meldingen is een schending
vastgesteld en een maatregel opgelegd. Er zijn vier zaken die doorlopen in 2019. Er zijn vier meldingen afgrond,
waarbij geen maatregel is opgelegd. In deze zaken heeft geen vaststelling van schending kunnen plaatsvinden
en is derhalve geen maatregel opgelegd.
 
Het aantal meldingen ten opzichte van 2017 is afgenomen, echter dit is niet met zekerheid te stellen. Namelijk,
een melder van een vermoedelijke schending heeft de keuze om dit te melden bij de direct leidinggevende, diens
leidinggevende of bij de vertrouwenspersoon integriteit. Dit proces dient voor een volledig beeld aangepast te
worden. Dit vindt zijn beslag in 2019. 
 
Medewerkers worden aangemoedigd om ook kleinere incidenten te melden. Niet om klikgedrag aan te
moedigen, maar omdat de ervaring leert dat de drempel om te melden hoger wordt naarmate het gedrag meer is
ingesleten of een ernstiger vergrijp betreft.
 
 
 

Meldingen
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2018

Meldingen bij VPI

Soort schending

Eén melding kan betrekking hebben op meerdere

vermoedens van integriteitschendingen.

 Diefstal

Fraude

Misbruik bedrijfsmiddelen

Misbruik van informatie

Misbruik van bevoegdheden

Belangenverstrengeling

Intimidatie

Schending regelgeving

3

0

0

1

1

2

5

1

2018

Maatregel
Er kan geen maatregel worden opgelegd als de dader

geen medewerker is

 Strafontslag/beëindiging  contract/stage

Beperking toestemming nevenwerkzaamheden

Voorwaardelijk strafontslag

Geldboete/inhouden periodieken

Schriftelijke berisping

Waarschuwing

1

1

0

0

2

0

2018

Meldingen intern (door ambtenaar of daaraan gelijk gesteld)

Meldingen extern (door een derde)

2017

 17  meldingen intern
2 meldingen extern

11 meldingen intern
1 melding extern
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Educatie en bewustwording

Om er voor te zorgen dat alle medewerkers zich bewust blijven van het eigen handelen is het noodzakelijk om
integriteit permanent onder de aandacht te houden. Op verschillende wijzen is hier invulling aan gegeven. Er is
actief gecommuniceerd op Alforum, er zijn voorlichtings�lmpjes gemaakt, e-learning trainingen beschikbaar
gesteld, een digitaal inwerkprogramma gelanceerd en er is tijdens de Week van de integriteit extra aandacht
gevraagd om bewustwording te vergroten.
 

Educatie en bewustwording

Ambtseed
Na indiensttreding wordt zo spoedig mogelijk de eed of belofte afgelegd. Het a�eggen van de ambtseed of -
belofte is verplicht voor alle nieuwe medewerkers met een ambtelijke aanstelling bij de gemeente Almere. 
De opzet is per 1 januari 2018 gewijzigd in het volgen van een aantal modules ter introductie van de gemeente
Almere. In de integriteitsbijeenkomst voorafgaand aan het a�eggen van de eed of belofte wordt tijdens een
discussie in de vorm van het 'Lagerhuisdebat' gedebatteerd over stellingen die onderwerpen behandelen die in
het ambtelijk integriteitsbeleid zijn opgenomen. Tevens wordt na iedere stelling ons beleid toegelicht. 

Voor collega's die in dienst komen is er in november 2018 een digitaal inwerkprogramma gelanceerd. Dit
programma 'Hoe wij (in)werken voor Almere' bevat alle informatie die nuttig én noodzakelijk is als je komt
werken bij de gemeente, maar fungeert ook voor alle medewerkers als naslagwerk. Zo wordt er aandacht
besteed aan integriteit, nevenwerkzaamheden, ongewenst gedrag, de ambtseed, het privacyreglement en
informatieveiligheid. 

Hoe wij (in)werken voor Almere
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Educatie en bewustwording

Week van de integriteit 

De Week van de Integriteit is een jaarlijkse initiatief om bewustwording te bevorderen. Tijdens de Week van de
integriteit zijn er diverse initiatieven ontplooid en is er aandacht gevraagd voor het belang van integriteit.
De Week van de integriteit heeft plaatsgevonden van 1 t/m 9 december 2018. 
 
Tijdens deze week zijn er extra blogs gepubliceerd op Alforum, is er divers promotiemateriaal uitgedeeld binnen de
organisatie, waaronder transparante, duurzame water�essen. Ook zijn er kladblokjes en pennen uitgedeeld. De
pennen zijn voorzien van de uitdagende tekst: "mag jij mij zomaar meenemen?". Het promotiemateriaal is
uitgedeeld met de achterliggende gedachte om met elkaar in gesprek te gaan. 

Jaarverslag integriteit ambtelijk  2018 gemeente Almere

Binnen de gemeente Almere worden alle medewerkers de mogelijkheid geboden deel te nemen aan  een online
leerplatform. Hier worden diverse trainingen aangeboden, waaronder ethiek. In deze training wordt alles over
integriteit en verantwoordelijkheid geleerd. 
In de maanden maart, oktober en december is er via Alforum extra aandacht gevraagd voor deze training.
Managementinformatie laat zien dat er in deze maanden een toename is in het aantal deelnemers. .

E-learning Ethiek

Integriteitsbeleid moet gaan leven in de organisatie. "Je leert niet zwemmen door er over te praten maar door
het te doen". Dat leren in de praktijk organiseren we. De focus komt dan niet te liggen op de regels zelf, maar op
het leren handelen in de geest van de regels. In deze context is op verschillende afdelingen het integriteitsspel
gespeeld. Zo is er op de afdeling Onderwijs, Sport & Cultuur een in eigen beheer ontwikkelde spel 1-100
gespeeld. Hierbij staat de discussie centraal en komt casuïstiek die speelt op de afdeling aan de orde.

Integriteitsspel
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Educatie en bewustwording

Filmpjes

In de praktijk blijkt dat het niet voor alle medewerkers duidelijk is wanneer er sprake
is van integriteit of ongewenste omgangsvormen. Om alle medewerkers hier
duidelijkheid over te geven zijn er twee animatie�lmpjes ontwikkeld. Deze zijn in de
week van de integriteit gepubliceerd en zijn ook in het inwerkprogramma
opgenomen. 
 

Integriteit AlIntegriteit AlIntegriteit Al………

Filmpje integriteit

Filmpje VPI -VPO

Jaarverslag integriteit ambtelijk 2018 gemeente Almere

Klik op onderstaande linkjes om de animatiefilmpjes te bekijken.
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https://www.youtube.com/watch?v=0-DHtVzExz4
https://www.youtube.com/channel/UCNWL9g0vtq7Wc9cqqrQtC1w
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=0-DHtVzExz4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=nRB4HM5sELQ


Ontwikkelingen

Kwetsbare functies
De kwetsbare functies zijn in beeld. Het doel is om deze functies jaarlijks
te actualiseren via het interne systeem 'mijnHRM' . In 2019 zullen de
(technische) mogelijkheden worden onderzocht om de kwetsbare
functies te volgen en te monitoren.
Voor verschillende functies wordt een speci�ek screeningspro�el
gebruikt waarbij, zo nodig, justitiële en politiële informatie wordt
meegenomen. 

Financiële belangen
In de zomer van 2018 is een start gemaakt met het inrichten van het
digitaal proces rond het melden van �nanciële belangen. Het prototype
is opgeleverd. De de�nitieve bouw is 1 maart 2019 afgerond.
Medewerkers kunnen per genoemde datum �nanciële belangen via het
interne systeem 'mijnHRM' melden. 

Nevenwerkzaamheden
Het openbare register inzake nevenwerkzaamheden van de
concerndirectie is in 2018 geactualiseerd en gepubliceerd op
www.almere.nl.
Daarnaast wordt ten aanzien van dit onderwerp proactief gestuurd
door leidinggevenden binnen onze organisatie om medewerkers te
bewegen hun nevenwerkzaamheden te melden.

Jaarverslag integriteit ambtelijk 2018 gemeente Almere

Ontwikkelingen
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De blik vooruit

Ambtelijk zal blijvend aandacht besteed worden aan
bewustwording ten aanzien van integriteitsrisico's en
gedragscodes. 
 
Naast communicatieberichten zal bewustwording gevraagd
worden via blogs en/of vlogs.
 
In 2018 is een inwerkprogramma inwerking gesteld. In het vervolg
hierop wordt in 2019 een app gelanceerd waarin (aankomende)
medewerkers, nog voor indiensttreding, op diverse onderwerpen
worden geïnformeerd; hierin is integriteit een onderwerp. 
 
Om een volledig beeld te krijgen van alle meldingen binnen de
organisatie zal het proces dusdanig ingericht worden dat
leidinggevenden te allen tijde een melding kunnen registreren en
zal vanuit de VPI ieder kwartaal een uitvraag gedaan worden.
 
 
 
 

De blik vooruit
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AO/IC maatregelen en leidinggevende kent kwetsbare functie en functiescheiding toe

Het afdelingsmanagement is zowel verantwoordelijk voor de interne beheersingsomgeving, de

maatregelen van interne controle als voor de actualisatie daarvan. Vanuit control wordt het

afdelingsmanagement hierbij ondersteund. Jaarlijks worden alle belangrijke �nanciële processen door

procesadviseurs van de gemeente Almere geactualiseerd. Tevens vindt een onderzoek plaats door

Audit om vast te stellen of juist en rechtmatig wordt gehandeld. Over de uitkomsten wordt transparant

gecommuniceerd. Deze actualisatie van processen en de interne toets daarop wordt ook nog eens

beoordeeld door de accountant. In de boardletter 2018 spreekt de accountant uit dat de interne

beheersing van de gemeente Almere op orde is.

 

Wat zijn de bevindingen van de IT-audit

Als onderdeel van de controle van de jaarrekening van de gemeente Almere toetst de externe

accountant jaarlijks de interne beheersingsomgeving en de daarin opgenomen maatregelen van

interne controle. De uitkomsten hiervan worden door de accountant vastgelegd in de boardletter en

beschikbaar gesteld aan de raad. De externe accountant (Deloitte) heeft de boardletter voor de

jaarrekening 2018 op 13 december aan de raad gepresenteerd. In de samenvatting zijn de 8

belangrijkste boodschappen benoemd, waarvan 1 betrekking had op de IT-audit. Voor de details wordt

verwezen naar deze rapportage. Voor de volledigheid vermelden wij de collegereactie met betrekking tot

dit item: Het college heeft kennis genomen van de observatie van Deloitte. De betrouwbaarheid van de

IT-omgeving heeft onze prioriteit, alsmede de IT-control en de kwaliteitsverbeteringen die daarbij horen.

De afgelopen jaren is veel inzet gepleegd en zijn adequate maatregelen getroffen om de observaties op

te lossen. Dit heeft ertoe geleidt dat het aantal bevindingen in zowel aard als in omvang fors zijn

afgenomen. Om uiteindelijk vanaf januari 2019 te kunnen steunen op de IT-omgeving zijn slechts

enkele aanpassingen vereist, vooral met betrekking tot het gebruikersbeheer en changemanagement.

Vanaf 2019 zal ook structureel invulling worden gegeven aan de IT-control, wat tot stand komt als een

samenwerking tussen Financiën en ICT-domein.
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Zijn alle kwetsbare functies goed in beeld?

De kwetsbare functies zijn in beeld. Het doel is om deze functies jaarlijks te actualiseren via het interne

systeem 'mijnHRM' . In 2019 zullen de (technische) mogelijkheden worden onderzocht om de kwetsbare

functies te volgen en te monitoren. Voor verschillende functies wordt een specifiek screeningsprofiel

gebruikt waarbij, zo nodig, justitiële en politiële informatie wordt meegenomen.
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