
 

 

 
 

          INFORMATIENOTA 
 

 

Aan : De gemeenteraad van Bunnik 

   

Van : Burgemeester R. van Bennekom 

   

Datum : 5 maart 2021 

   

Onderwerp : Verkenning mogelijk onderzoek Hoenderik  

   

 
 
 

Geachte raadsleden, 

 

Zoals u weet, heeft de CDA-fractie per brief van 20 oktober 2020 aan mij verzocht om een 

onderzoek in te stellen naar de werkwijze van alle betrokkenen bij het project De Hoenderik. 

In mijn brief van 20 november 2020 aan de leden van de gemeenteraad heb ik aangegeven 

hoe ik met het verzoek van het CDA wens om te gaan. Vervolgens heb ik mevrouw Albertine 

van Vliet, o.a. voormalig burgemeester van Amersfoort, gevraagd om een verkenning te 

doen naar een mogelijk integriteitsonderzoek en mij te adviseren over een dergelijk 

onderzoek en eventuele onderzoeksvragen. 

 

Graag informeer ik u hierbij over het vervolg dat ik aan de verkenning zal geven. 

 

Wel of geen onderzoek 

Mevrouw Van Vliet concludeert uit haar verkenning dat zij geen aanwijzingen van onjuist of 

niet integer handelen heeft gevonden en adviseert daarom om geen onderzoek in te stellen. 

Ik volg dit advies op en zal zelf geen onderzoek instellen.  

 

Protocol behandeling integriteitsmelding 

De huidige gedragscodes voor raadsleden en voor collegeleden in de gemeente dateren uit 

2013 en de gemeente beschikt thans niet over een protocol voor de behandeling van 

integriteitsmeldingen. Ik zal op korte termijn een dergelijk protocol voor vaststelling door de 

gemeenteraad voorbereiden. Daarbij zal ik welwillend gebruik maken van het 

voorbeeldprotocol (gemeente Valkenswaard), dat de CDA-fractie eerder onder de aandacht 

heeft gebracht. Daarnaast zal ik ook aan de gemeenteraad nieuwe gedragscodes 

voorstellen. 

 

Integriteit en morele oordeelsvorming 

Het onderwerp integriteit en morele oordeelsvorming zal ik op de politieke en bestuurlijke 

agenda plaatsen. Eerder dit jaar is in het seniorenconvent al het voornemen besproken om 

een bijeenkomst over dit onderwerp te organiseren, maar door corona was dat niet goed 

mogelijk. Een dergelijke bijeenkomst met de raadsleden, wethouders en fractie-assistenten 

  



 

 

is waarschijnlijk in het najaar 2021 wel mogelijk. Goed en deugdelijk bestuur en onderwerpen 

als integriteit en morele oordeelsvorming vragen om onderlinge dialoog en onderhoud. 

Daarom zal ik het initiatief nemen voor een dergelijke bijeenkomst. 

 

 

 


